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1 Inleiding en aanleiding 

De afgelopen tijd hebben Telos en Het PON in opdracht van en in overleg met de 

provincie Noord-Brabant gezocht naar mogelijkheden om een scherper beeld te 

krijgen van (ontwikkelingen in) de sociale kwaliteit van de Brabantse samenleving.  

 

Directe aanleiding vormde de uitkomsten van de Duurzaamheidbalans 2010. 

Daarin werd gesignaleerd dat er op enkele punten in wat wordt getypeerd als het 

'sociale kapitaal' van Brabant sprake is van achteruitgang.  

 

In de discussie die daarop volgde is gesuggereerd dat die constatering deels ver-

band zou kunnen houden met het feit dat mensen vandaag de dag hun sociale 

leven anders organiseren, meer buiten institutionele kaders om, informeler en 

over grotere afstand. Daarmee verbonden werd gesuggereerd dat de manier 

waarop het hedendaagse sociale kapitaal wordt gemeten misschien genuanceerd 

kan worden.  

 

Naast betere informatie bleek er ook behoefte te zijn aan een verhaal dat kan 

bijdragen aan een betere beleidsmatige positionering van sociale waarden ten 

opzichte van economische, ecologische en ruimtelijke. Een en ander is van be-

lang om de provincie te voorzien van goed informatie- en beoordelingskader voor 

haar signalerende taak op terreinen van welzijn en zorg. Maar ook om een scher-

per beeld te krijgen van het sociale als 'meekoppelend belang' in aanpalende 

beleidsterreinen (dorpsontwikkeling, erfgoedagenda, vervoersbeleid, regionale 

ontwikkelagenda's).  

 

In 2011 zijn Telos en Het PON gezamenlijk de zoektocht naar een scherper 

perspectief op en betere informatie over de sociale ontwikkeling van Noord- 

Brabant begonnen. De speurtocht omvatte de internationale literatuur, de 

internationale dataverzameling, nationaal-regionaal beschikbare data en het 

Brabantse beleidsveld.  

 

Deze zoektocht sluit aan op een traditie. In Brabant bestaat van oudsher het 

besef dat sociale samenhang van belang is voor de ontwikkeling van stad en 

streek. Zo werd met het naoorlogse Welvaartsplan expliciet ingezet op het be-

houd van het sociale weefsel. Wonen, werken en recreëren moesten in elkaars 

directe nabijheid kunnen plaatsvinden, binnen een overzichtelijke schaal. Daarna 
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is de aandacht voor sociale samenhang niet weggeweest. In de strategische 

beleidsagenda’s en coalitieakkoorden van de afgelopen decennia zoals ‘Brabant 

in Balans’, 'de Agenda van Brabant' (PNB, 2010) en ‘Tien voor Brabant’ (PNB, 

2014) wordt het belang van de sociale kwaliteit verder onderkend en wordt het, 

naast de intrinsieke waarde, gepositioneerd als een belangrijke vestigingsfactor.  

 

Deze verkenning is georganiseerd in drie met elkaar verbonden onderdelen: 

a. de ontwikkeling van een nieuw perspectief op het functioneren en de kwaliteit 

van 'het sociale'; 

b. het op basis van bestaande datasystemen ontwikkelen van een concept 

monitor om die sociale kwaliteit in beeld te brengen; 

c. het uitvoeren en evalueren van een eerste meting (pilot) in West-Brabant. 

 

In deze notitie wordt kort verslag gedaan van de resultaten van de verkenning. 

Een uitgebreid verslag is verkrijgbaar onder de titel Sociale Veerkracht als 

perspectief: de verantwoording (Telos, 2014 inprint). 
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2 Sociale Veerkracht als 

ontwikkelingsperspectief 

Voor een algemene typering van de kwaliteit van het sociale is al in een vrij vroeg 

stadium op initiatief van Telos en Het PON aansluiting gezocht bij het gedachte-

goed van 'sociale veerkracht'. Een vijftal overwegingen kwam daarbij samen. In 

willekeurige volgorde: 

1. concepten en verhalen van 'sociale veerkracht' vinden breed weerklank in de 

internationale sociaal-wetenschappelijke en sociaal-beleidsmatige literatuur; 

2. noties van sociale veerkracht sluiten goed aan bij het bredere gedachtegoed 

van een duurzame samenleving/ontwikkeling; 

3. het verhaal van sociale veerkracht is in staat om het sociale een betere en 

meer evenwaardige positie te geven in relatie tot economische, ecologische en 

ruimtelijke waarden en belangen; 

4. perspectieven van 'sociale veerkracht' sluiten goed aan bij de hoge sociaal-

ruimtelijke dynamiek in de netwerksamenleving en de daarbij in het geding 

zijnde tegenstellingen, spanningen, kansen en opgaven; 

5. perspectieven van 'sociale veerkracht' sluiten in een kritische zin aan bij heden-

daagse opvattingen over de relatie tussen overheid en samenleving, met hun 

nadruk op waarden van zelfredzaamheid, organiserend vermogen, 

burgerparticipatie, vitaliteit, de energieke samenleving. 

 

Voor een nadere uitwerking van het gedachtegoed is in eerste instantie aanslui-

ting gezocht bij de ecologie. Alhoewel het denken over 'veerkracht' uiteindelijk 

terug gaat  tot in oorsprong 19
e
 eeuwse systeemtheoretische inzichten en we dit 

terugvinden in tal van kennisdomeinen (o.a. economie, sociologie, psychologie, 

etc.), is het gedachtengoed meer recent vooral vanuit de ecologie over het 

voetlicht gebracht. Daarbij is het ingezet om een beter begrip te krijgen van de 

dynamiek van ecosystemen.  

 

Centraal staat het belang van het zelfherstellende vermogen van de natuur, c.q. 

van het vermogen van ecosystemen om zich te herstellen en aan te passen aan 

veranderende omstandigheden. Dat zelfherstellende vermogen wordt vooral in 

verband gebracht met condities van een voldoende soortenrijkdom (biodiversiteit) 

en met een zekere mogelijkheid tot uitwisseling tussen natuurlijke systemen 

(alhoewel fysieke barrières op een zeker schaalniveau ook weer bijdragen aan 
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biodiversiteit in evolutionaire zin). Beide (biodiversiteit en uitwisseling) bevorde-

ren, in onderlinge wisselwerking, de toegang tot (nieuwe) bronnen van ontwik-

keling. Biodiversiteit is vanuit een dergelijk perspectief zowel een voorwaarde 

voor als een graadmeter van een veerkrachtig natuurlijk systeem.  

 

Vanuit een dergelijk perspectief op veerkracht is men binnen de natuurbeweging 

onder meer gekomen tot de idee van een Ecologische Hoofdstructuur, een stelsel 

van natuurlijke verbindingen (ecoducten, groen-blauwe scheggen, etc.) dat te 

kleine ecosystemen uit hun isolement moet halen en soorten in staat moet stellen 

om over grotere afstanden tussen natuurlijke systemen te migreren, om zo de 

veerkracht van de natuur als geheel te vergroten. 

 

Intermezzo: Veerkracht meer dan behoud 

Volgens Huitric (2009) omvat veerkracht drie vermogens: 

 Instandhoudingsvermogen: ook wel buffer capaciteit genoemd, is de capaciteit 

van een systeem om haar structuur en functie te behouden wanneer het 

geconfronteerd wordt met crises of veranderingen. Bijvoorbeeld het vermogen 

van een kustzone om overstromingen te weerstaan); 

 Aanpassingsvermogen: de capaciteit van mensen in een sociaal ecologisch 

systeem om gedurende een periode van collectieve actie in een gewenste 

staat te blijven. Bijvoorbeeld het vermogen om je aan te passen aan 

klimaatverandering; 

 Verandervermogen: het vermogen om in tijden van crises een nieuw systeem 

te creëren als de ecologische, politieke, sociale en economische condities 

onhoudbaar blijken te zijn. Bijvoorbeeld het benutten van de crises om nieuwe 

economie te ontwikkelen (Huitric, 2009). 

 

Voor het sociale domein kan op een vergelijkbare manier worden gesproken over 

'sociale veerkracht'. Het gaat dan om het zelfherstellende/ontwikkelvermogen van 

sociale groepen of gemeenschappen in het licht van steeds veranderende om-

standigheden. Denk in dat verband niet alleen aan natuurrampen, klimaatveran-

dering, of een grote economische crisis, maar ook aan vaker voorkomende zaken 

zoals werkeloosheid, ziekte, vergrijzing, technologische vernieuwing.  

 

Uitgangspunt is dat, net zoals dat in natuurlijke systemen het geval is, het vermo-

gen tot herstel in belangrijke mate zal afhangen van de toegang tot hulpbronnen. 

Dat kunnen hulpbronnen zijn die mensen zelf in het verleden hebben vergaard, 

zoals veel kennis en ervaring, een goede kapitaalsvoorziening, veel en diverse 

contacten, een goede gezondheid. Het kan ook gaan om hulpbronnen waar men 

toegang toe heeft via de omliggende gemeenschap, zoals een open en veelsoor-

tige lokale economie, de nabije stedelijke gemeenschap, een goede onderlinge 

solidariteit, een rechtvaardige want toegankelijke verdeling van kennis en wel-

vaart, goede onderlinge financieringsmogelijkheden, bereikbare voorzieningen, 

een veilige leefomgeving. Het kan zelfs gaan om de toegang tot hulpbronnen veel 

verder weg, te bereiken via eigen of openbaar vervoer of via de digitale snelweg, 



  ‘Sociale Veerkracht’ als ontwikkelingsperspectief 

9 

zoals in verband met de nabijheid van regionale voorzieningen, de toegang tot de 

nationale arbeidsmarkt, de verbinding met een mondiale consumentenmarkt.  

 

Aldus kunnen we ook in verband met de sociale veerkracht spreken over een 

'Sociale Hoofdstructuur', zijnde het geheel van sociaal-ruimtelijke verbanden, ver-

bindingen en voorwaarden met behulp waarvan mensen toegang hebben tot 

onderlinge bronnen van ontwikkeling. Maar anders dan bij de 'Ecologische 

Hoofdstructuur' is de 'Sociale Hoofdstructuur' veel minder eenduidig en meer 

dynamisch. In tegenstelling tot de Ecologische Hoofdstructuur omvat de sociale 

hoofdstructuur niet alleen fysieke maar ook immateriële structuren. De fysieke en 

tastbare structuur heeft betrekking op de ruimtelijke verdeling van voorzieningen, 

mogelijkheden voor vervoer en de kwaliteit van de woonomgeving. Bij immateriële 

structuur gaat het om de sociale relaties tussen mensen, de wijze waarop zij 

onderling hun samenhang en solidariteit organiseren.  

 

Vanwege die immateriële structuren is er niet zozeer sprake van één Sociale 

Hoofdstructuur, maar van een diversiteit van 'sociale hoofdstructuren', al naar 

gelang de manier waarop sociale groepen en gemeenschappen hun leven 

onderling organiseren in tijd en ruimte. Men kan spreken van “sociale landschap-

pen” die verschillende vormen of figuraties laat zien (Appadurai, 1990; Albrow, 

1996 en Keupp, 2001). Deze kunnen per gebied, periode of cultuur verschillen. In 

extremen geredeneerd: waar de ene groep zich vooral oriënteert op een bredere 

waaier van mogelijkheden, maar binnen de eigen kring van soortgenoten (de 

eigen familie, het eigen dorp, de eigen streek), daar oriënteert een andere groep 

zich misschien op hele specialistische mogelijkheden op wereldschaal (de be-

roepsgroep van de internationale advocatuur). Of: waar de ene groep vertrouwt 

op onderlinge informele contacten om bij ziekte of werkloosheid er weer bovenop 

te komen, daar neemt de andere groep (al dan niet noodgedwongen) zijn toe-

vlucht tot georganiseerde voorzieningen. Of: waar het ene dorp ver weg ligt van 

de stad en de bewoners het dus vooral moeten hebben van de eigen voorzie-

ningen, daar is het andere goed bereikbaar vanuit de stad en kunnen bewoners 

dus makkelijker heen en weer reizen voor hun dagelijkse behoeften. 

 

In het verlengde hiervan is het voorstel om vanuit het perspectief van sociale 

veerkracht vergelijkenderwijs inzicht te krijgen in de manier waarop groepen 

mensen en gemeenschappen binnen de Noord-Brabantse samenleving hun 

onderlinge sociaal-ruimtelijke leven organiseren. Daarmee wordt informatie ver-

zameld die ook van dienst kan zijn bij de ontwikkeling van gemeentelijk en 

provinciaal beleid. Een beter beeld van de relatieve sociale kwaliteit van wijken, 

dorpen, gemeenten, regio's (in termen van hun diversiteit, onderlinge betrokken-

heid, verdeling van hulpbronnen, omvang en reikwijdte van sociale netwerken) 

kan helpen bij beslissingen over de verdeling van subsidies op het vlak van 

openbaar vervoer, voorzieningen, ontwikkelingsprogramma's. 

 

Vervolgens is de vraag hoe het sociale ontwikkelvermogen van groepen en ge-

meenschappen het beste onderling kan worden geduid: wat zijn bepalende 
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kwaliteiten of dimensies? En: welke indicatoren/data zijn vervolgens voorhanden 

om die kwaliteiten of dimensies te meten? 

 

Bij de beantwoording van die vraag zijn we enigszins praktisch-pragmatisch 

tewerk gegaan. Enerzijds is gekeken naar de sociaalwetenschappelijke steek-

houdendheid, maar anderzijds is er ook gekeken naar de beschikbaarheid van 

robuuste datasystemen. We zijn daarbij afhankelijk van bestaande publieke data. 

Het was geen optie om nieuwe data te verzamelen of om voor veel geld toegang 

te verschaffen tot private data ('big data'), die overigens in veel gevallen wel 

voorhanden zijn.  

 

Het speelveld overziend is uiteindelijk gekozen voor vier sets van indicatoren. 

Gezamenlijk omspannen ze vier relatief eigensoortige 'dimensies' van een denk-

beeldige 'sociale hoofdstructuur', c.q. van soorten (toegang tot) hulpbronnen. De 

Sociale Samenhang van een gemeenschap geeft een duiding van de hechtheid 

en de spanwijdte van de onderlinge sociale relaties; het sociale kapitaal in enge 

zin. Welvaart en Welzijn geven een beeld van de hoeveelheid en de verdeling van 

hulpbronnen die een gemeenschap momenteel ter beschikking staan, in termen 

van inkomen, opleiding, veiligheid, gezondheid. Het geheel van Voorzieningen en 

Ontmoetingsplaatsen geeft een duiding van de ruimtelijke spreiding van en toe-

gankelijkheid tot hulpbronnen, zoals in de sfeer van het wonen, werken, detail-

handel, scholen, buurthuizen, etc. Tenslotte geeft Mobiliteit een indicatie van de 

ruimtelijke actieradius van een gemeenschap en daarmee een beeld van de 

ruimtelijke spanbreedte van de toegang tot hulpbronnen en netwerken. 

 

Schematisch zien we de samenhang van dit perspectief als volgt: 

 

             
Op basis van verschillende combinaties van de mate en reikwijdte van de sociale 

samenhang, de omvang en samenstelling van welvaart en welzijn, de aard en 

hoeveelheid van voorzieningen en de aard en de reikwijdte van de mobiliteit ont-

staat een gedifferentieerd beeld van het soort van 'sociale hoofdstructuur' op 

grond waarvan gemeenschappen (in buurten, wijken, dorpen, steden, regio's) hun 

sociale ontwikkeling organiseren. 

Hierna zullen we eerst ingaan op elk van de dimensies van 'sociale veerkracht' 

om te laten zien wat ze inhouden en hoe we ze hebben geoperationaliseerd in het 
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geval van onze pilotcase. Daartoe is gekozen voor West-Brabant, omwille van (a) 

de schaal, (b) een mooie mix/schaal van stedelijke en dorpse omgevingen en (c) 

de aansluiting bij bestaande projecten en programma’s. Tenslotte bekijken we de 

dimensies in hun typologische samenhang. 

 

Van belang zijn nog een viertal constateringen: 

 

1. 'Sociale veerkracht' als zodanig wordt niet gemeten, althans niet in dit project. 

De sociale veerkracht van een groep of gemeenschap blijkt wat ons betreft 

uiteindelijk uit de onderlinge ontwikkeling van de welvaart en het welzijn van de 

individuen uit die groep of gemeenschap over de langere termijn. Welvaart en 

welzijn vormen dus zowel een momentaan middel tot als een lange termijn 

uiting van sociale veerkracht. Dit is overigens conform de betekenis van waar-

den van 'biodiversiteit' in relatie tot de veerkracht van ecologische systemen. 

 

2. 'Sociale veerkracht' (met de onderliggende 'sociale hoofdstructuur') kent niet 

één maar meerdere 'verschijningsvormen'. De sociale samenhang, de verde-

ling van welvaart en welzijn, het geheel van aanwezige voorzieningen en de 

omvang van de mobiliteit worden hier opgevat als uiteenlopende dimensies van 

veerkracht. Veerkracht kent dus een meervoudige, samengestelde verschij-

ningsvorm, waarover ook slechts in relatieve zin evaluatieve uitspraken kunnen 

worden gedaan. We zouden kunnen spreken van ‘figuraties van veerkracht’. 

 

3. Een cruciale kwestie betreft de schaal waarop we de sociale veerkracht in 

beeld brengen. Dit is een lastige kwestie die verband houdt met (a) de beschik-

baarheid van data, (b) de uiteenlopende schalen waarop sociale gemeen-

schappen onderscheidbaar zijn en hun leven organiseren en (c) de relevantie 

van schalen in verband met mogelijke beleidsinterventies. Zoals zal blijken 

vallen we in deze studie uiteindelijk terug op de schaal van de gemeente. Dat 

houdt vooral verband met de schaal waarop relevante statistische data zijn 

verzameld en onderling sociaal-ruimtelijk zijn te relateren. Uiteindelijk zou het 

schaalniveau van de buurt of wijk geschikter zijn. Op dat niveau is sprake van 

een grotere sociale homogeniteit, waardoor kwantitatieve uitspraken ook 

makkelijker kwalitatief te interpreteren zijn (betrouwbaarheid). Maar op cruciale 

onderdelen zijn op dat schaalniveau geen data beschikbaar zodat we op dat 

niveau ‘het plaatje niet rond kunnen maken’ (op onderdelen bestaan vaak wel 

data, zie verderop. 

 

4. Een en ander laat onverlet dat deze studie in staat stelt om op gemeentelijk 

niveau vergelijkenderwijs constateringen te doen over de samengestelde aard 

en de omvang van de veerkracht. Vervolgens kan hetzelfde onderliggende 

perspectief, bij beschikbaarheid van data, worden doorgetrokken naar het 

schaalniveau van buurt en wijk, om de uitkomsten op dat schaalniveau te 

verbijzonderen en onderling te vergelijken. Overigens is vervolgens niet zozeer 

de absolute positie van een gemeente in de onderlinge rangorde als zodanig 

van belang, maar de mate waarin het samenstel van resultaten ons een beter 

beeld geeft van het waarom van die positie.  



12 

 



  ‘Sociale Veerkracht’ als ontwikkelingsperspectief 

13 

3 Dimensies van sociale veerkracht: 

de indicatoren 

3.1 Sociale samenhang 

Het perspectief 

 

Mensen ontwikkelen zich door te participeren in sociale netwerken. Die toegang 

tot netwerken wordt niet voor niets in toenemende mate uitgedrukt in noties van 

'sociaal kapitaal'. Het wordt van belang geacht voor de economische productiviteit 

en groei (Putnam, Leonardi en Nanetti, 1993; Knack en Keefer, 1997; Woolcock, 

1998; Coté en Healy, 2001) en voor het welzijn van mensen (De Hart, Knol, 

Maas-de Waal en Roes, 2002; Wilkinson en Marmot, 2003; Siglitz, Sen en 

Fitoussi, 2009) (cit CBS, 2011). 

 

Via sociale netwerken hebben mensen toegang tot hulpbronnen die ze individueel 

niet kunnen bereiken. Dat kunnen netwerken zijn binnen kleine en gesloten 

gemeenschappen zoals die van de familie, de voetbalclub of de klas, maar ook 

netwerken binnen grotere en meer open sociale eenheden zoals de buurt, de wijk 

en de stad, de werkomgeving, maatschappelijke organisaties, vakverenigingen of 

de kerk. Granovetter (1973) en Putnam ( 2000) maken in dat verband een 

onderscheid tussen ‘bonding’ in de zin van de verbondenheid in eigen kring en 

‘bridging’ in de zin van de verbondenheid tussen gemeenschappen. Idealiter is er 

een zeker evenwicht tussen beide: veel ‘bonding’ zonder ‘bridging’ leidt op termijn 

tot isolatie en sociale ‘inteelt’; veel ‘ bridging’ zonder ‘bonding’ leidt tot een afname 

van solidariteit en gemeenschappelijkheid. 

 

Bonding en bridging bestaan beide bij de gratie van en dragen bij aan onderling 

vertrouwen. Enerzijds werkt vertrouwen als voorwaarde (Coleman, 1988) omdat 

mensen die anderen vertrouwen sneller onderlinge relaties aangaan dan wan-

trouwende mensen (Putnam, 2000, p.137; Ross e.a., 2001; Blokland, 2008). 

Anderzijds is het een gevolg of een product van participatie in sociale netwerken 

(Woolcock, 1998; Herreros, 2004, p. 123.). Door te participeren ontmoet men 

elkaar en leert men elkaar kennen en ‘onbekend maakt onbemind’ (Putnam, 

2007). In wijken en buurten waar men elkaar niet kent en weinig van elkaar weet 

(er is weinig publieke familiariteit), bestaat weinig onderling vertrouwen tussen 
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mensen. Hierdoor krijgt men sneller het gevoel in een onleefbare en onveilige 

omgeving te wonen (Kleinhans, 2005; Blokland, 2008). Naast vertrouwen in de 

medemens (sociaal vertrouwen) is er ook politiek en institutioneel vertrouwen. 

Daarbij gaat het om het vertrouwen in instituties zoals leger, overheid, pers, 

bedrijven om vertrouwen in de politiek. 

 

De index 

 

De wisselwerking tussen vertrouwen en sociaal kapitaal (als voorwaarden tot de 

toegang tot netwerken en dus hulpbronnen en daarmee tot veerkracht) proberen 

we meetbaar te maken met behulp van de door het CBS ontwikkelde index 

Sociale Samenhang. (CBS, 2011; Schmeets en van Beuningen,2012). Dat ge-

beurt door de twee hoofddimensies van sociale samenhang, te weten participatie 

en vertrouwen
1
, met hun onderliggende sub-dimensies en indicatoren samen te 

brengen tot één maat. De index is door het CBS berekend voor heel Nederland. 

In onze pilot is de index berekend voor de provincie Noord-Brabant, de regio 

West-Brabant en de gemeenten. Voor alle schaalniveaus zijn voldoende data 

beschikbaar. Daarmee krijgen we een goed inzicht in de ruimtelijke verschillen in 

sociale samenhang.  

 

In onderstaande tabel is de opbouw van de index beschreven. De index geeft een 

totaalscore van alle indicatoren gezamenlijk. Iedere indicator en de dimensie 

waarop indicatoren worden samengevat is gewogen. De index bestaat uit twee 

hoofddimensies: participatie en vertrouwen. Elk bestaat vervolgens weer uit drie 

subdimensies: sociaal, maatschappelijk en politiek. De wegingsfactoren van de 

dimensies en de indicatoren staan tussen haakjes.  

 

 

Tabel 1  Index Sociale Samenhang met weegfactoren 

 

Dimensie Subdimensie Indicator 

Participatie 
(0,48) 

Sociale participatie 
(0,55) 

sociale contacten familie (0,44) 

sociale contacten vrienden (0,34) 

sociale contacten met buren (0,63) 

- informele hulp (POLS) 
- mantelzorg geven: intensiteit (uren en 
periode), aard van de zorg en aan wie. GGD-
Volwassenen(0,32) 

Maatschappelijke 
participatie  
(0,59) 

aandeel bevolking dat een per maand/jaar 
vrijwilligerswerk doet (0,39) 

actief lidmaatschap van verenigingen (POLS) 
(0,39) 

- uren vrijwilligers werk (EBB, SBB, POLS)  
- aandeel vrijwilligerswerk op arbeidsvolume 
(0,65) 

- aandeel bevolking werkzaam voor meer dan 
12 uur per wee 
- netto arbeidsparticipatie (0,48) 

_______________________________________________________________________________________________ 
1 Soms wordt ook wel van sociaal kapitaal gesproken. Om begripsverwarring met sociaal kapitaal uit de 

duurzaamheidsbalans te vermijden spreken wij hier verder sociale samenhang. 
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Politieke participatie 
(0,44) 

opkomstpercentage verkiezingen (0,66) 

politieke activiteiten (0,66) 

Vertrouwen 
(0,7) 

Sociaal vertrouwen 
(0,47) 

- algemeen sociaal vertrouwen (in andere 
mensen) 
- mensen in de buurt vertrouwen elkaar GGD-
Volwassenmonitor (1,00) 

Maatschappelijk 
vertrouwen  
(0,67) 

vertrouwen in leger (0,18) 

vertrouwen in politie (0,23) 

vertrouwen in rechters (0,42) 

vertrouwen in ambtenaren (0,33) 

vertrouwen pers (0,20) 

vertrouwen grote bedrijven (0,18) 

Politiek vertrouwen 
(0,24) 

vertrouwen in Tweede Kamer  

 
 
Resultaten 

 

Uit de meting over het jaar 2010 blijkt dat West-Brabant qua sociale samenhang 

als geheel lager scoort dan Noord-Brabant en Nederland. De verschillen tussen 

Noord-Brabant en Nederland liggen in lijn met eerder onderzoek van het CBS uit 

2010. Daaruit bleek dat Brabant een iets lagere sociale samenhang heeft ten 

opzichte van andere Nederlandse provincies. Alleen Zuid-Holland, Flevoland en 

Limburg scoorden lager (CBS, 2010). Opgemerkt moet worden dat in vergelijking 

met andere Europese landen de score van West-Brabant niet zorgwekkend is. 

 

                             
 

Binnen de regio zien we dat de gemeenten in het oosten een hogere score heb-

ben dan in het westen. Opvallend is dat Breda als geheel hoger scoort dan het 

Brabantse gemiddelde. Dat laatste is verrassend omdat het in strijd is met het 

gangbare beeld dat in dorpen de sociale samenhang hoger zou zijn dan in de 

stad. 
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Het verschil in sociale samenhang tussen West-Brabant, de provincie en 

Nederland ligt vooral aan de lage score op vertrouwen. West-Brabant scoort 

ongeveer 6 punten lager dan de rest van Nederland en 4 punten lager dan Noord-

Brabant. Het verschil wordt verklaard door het soort vertrouwen. De West-

Brabanders hebben een iets lager vertrouwen in andere mensen. Ook is het 

vertrouwen in de verschillende instituties (met uitzondering van leger en bedrij-

ven) lager. Het vertrouwen in de politiek is gelijk aan de rest van Nederland en de 

provincie.  

 

                         
 

We kunnen geen uitspraken doen over verschillen in vertrouwen tussen gemeen-

ten omdat daarvoor onvoldoende data beschikbaar zijn. 

 

West-Brabant wijkt wat betreft participatie nauwelijks af van Nederland en Brabant 

als geheel, alleen scoort de sociale participatie in West-Brabant hoger dan in 

Nederland en de rest van Noord-Brabant. De verschillen zijn echter gering. Er zijn 

wel verschillen in participatie tussen gemeenten. Rucphen, Steenbergen, Bergen 
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op Zoom, Etten-Leur en Halderberge hebben de laagste participatiegraad; 

Moerdijk, Woudrichem, Alphen Chaam en Aalburg de hoogste.  

 

               
Het aantal mensen dat wekelijks contact heeft met familie en vrienden gaat zowel 

in West-Brabant, de provincie Noord-Brabant als Nederland als geheel achteruit. 

De informele hulp blijft in West-Brabant stabiel, terwijl die in de rest van 

Nederland en Brabant terugloopt. De contacten met buren nemen toe. 

 

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om iets te kunnen zeggen over de 

verschillen in soorten participatie tussen gemeenten; voor de kleinere gemeenten 

ontbreken de data. Wel kunnen we op basis van de Volwassenen- en de 

Ouderenmonitoren van de GGD iets zeggen over mantelzorg (informele hulp). 

Daarbij zien we aanzienlijk verschillen tussen gemeenten. Steenbergen, Breda, 

Oosterhout, Baarle-Nassau en Aalburg kennen veel mantelzorgers.  

 

De verschillen in maatschappelijke participatie tussen West-Brabant, de provincie 

Brabant als geheel en Nederland zijn gering. West-Brabant en de provincie sco-

ren iets beter dan Nederland. Ook hier zijn er echter aanzienlijke verschillen 

tussen gemeenten. Het aandeel van de bevolking dat in georganiseerd verband 

participeert, is in de gemeenten Baarle-Nassau, Moerdijk, Woudrichem en 

Drimmelen hoog. Steenbergen, Halderberge, Etten-Leur en Roosendaal scoren 

iets lager dan de rest van de regio. De deelname aan verenigingen gaat in 

Nederland en West-Brabant achteruit. In Noord-Brabant is die achteruitgang iets 

sterker. Daarbij stijgt de deelname aan de beroepsbevolking en het vrijwilligers-

werk. De drie vormen van maatschappelijke participatie variëren per gemeente, 

maar er is geen eenduidige patroon te ontdekken in die variatie.  

 

Op politieke participatie scoort West-Brabant iets hoger dan de rest van Brabant, 

maar iets lager dan Nederland. De deelname aan politieke activiteiten is in 

Brabant en West-Brabant iets lager. De opkomst voor de Tweede Kamerverkie-

zingen is in de regio iets lager dan in Nederland en nagenoeg gelijk met die van 

Brabant. Tussen de gemeenten zijn er aanzienlijk verschillen in de opkomst voor 

verkiezingen. 
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3.2 Welvaart en welzijn 

Het perspectief 

 

Naast Sociale Samenhang (het vertrouwen en de participatie in sociale netwer-

ken) beschouwen we (de verdeling van) Welvaart en Welzijn als een belangrijke 

dimensie van sociale veerkracht. Immers een welvarende gemeenschap met 

goed toegeruste mensen is beter instaat haar ontwikkeling ter hand te nemen dan 

een arme gemeenschap met grote maatschappelijke achterstanden.  

 

Perspectieven van welvaart en welzijn moeten met enige zorg worden gehan-

teerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen objectief welzijn en subjectief 

welzijn. De pleitbezorgers voor een objectief welzijnsbegrip stellen dat al de 

aspecten van welzijn al vervat zijn in welvaart en dat een goed functionerende 

economie - mits ecologische en sociale waarden daarin worden meegenomen - 

tot welzijn en duurzame ontwikkeling leidt. Welzijn wordt op deze wijze synoniem 

met welvaart: meer inkomen leidt tot meer consumptie en dus als bijna vanzelf-

sprekend tot meer welvaart. Daartegenover staat de opvatting dat welvaart en 

welzijn verschillende zaken zijn. De groei van welvaart leidt niet per definitie tot 

toename van het welbevinden, zeker wanneer de welvaart een bepaalde drempel 

heeft overschreden. Onder welzijn vallen ook veel niet direct economisch te 

duiden aspecten zoals identiteit, geborgenheid, waardigheid, diversiteit, loyaliteit, 

vertrouwen en solidariteit, veiligheid en politieke vrijheid: de mogelijkheid om je 

stem te laren horen en gehoord te worden en de mogelijkheid om af te wijken en 

af te wijzen, individueel en collectief. 

 

Vanuit het perspectief van veerkracht sluiten we in eerste instantie aan op het 

enge welvaartsbegrip: we kijken naar de mate waarin mensen beschikken over 

middelen (zoals inkomen en toegang tot allerlei voorzieningen en hulpbronnen) 

om het individuele nut te kunnen realiseren. Daarbij spelen zowel persoonsge-

bonden factoren (opleiding, leeftijd, geslacht, samenstelling huishouden, seksuele 

voorkeur, etnisch-culturele achtergrond, eventueel aangeboren afwijkingen, plaats 

waar je geboren bent en woont etc.) een rol alsook de beschikking die mensen 

hebben over hulpbronnen en ontwikkelmogelijkheden.  

 

Denkend vanuit veerkracht gaat het daarbij idealiter niet zozeer om de absolute 

omvang van welvaart en welzijn, maar vooral om de onderlinge verdeling ervan. 

In het verlengde van het spraakmakende onderzoek van Wilkinson & Picket 

(2010) leggen we zo de nadruk op de onderlinge sociale afstand tussen mensen 

sociale ongelijkheid) als maatstaf voor de toegang tot onderlinge hulpbronnen en 

daarmee tot veerkracht. 
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De index 

 

In het verlengde van onze invalshoek van sociale veerkracht, overwegingen van 

de beschikbaarheid van data en de primaire inzet op een signaleringsinstrument 

hebben we uiteindelijk gekozen voor het in kaart brengen van de afwezigheid van 

welvaart en welzijn als inzet voor onze index. We hebben daarbij aangesloten 

gezocht bij de in Groot Brittannië ontwikkelde Meervoudige Achterstandsindex 

(Index of Multiple Deprivation). De index is samengesteld uit indicatoren voor 

materiele en sociale achterstand.  

 

De index meet de mate van achterstand op een zevental domeinen, namelijk 

inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, huisvesting, veiligheid en de leefomge-

ving. Een hoge score op de index betekent dat een regio, gemeente of buurt het 

niet goed doet en dus een hoge mate van achterstand heeft.  

 

In de onderstaande tabel is de opbouw van de index met de daarbij behorende 

wegingsfactoren weergegeven. De wegingsfactoren zijn overgenomen uit de 

Engelse index. 

 

Tabel 2  Opbouw Index Maatschappelijke Achterstand met weegfactoren 

 

Domeinen Indicatoren 

Inkomen (22.5%) Lage inkomens (100%) 

Werk (22.5%) 
Langdurige bijstand (50%) 

Voornaamste inkomstenbron arbeid (50%) 

Gezondheid (13.5%) 
Lichamelijk gezondheid (50%) 

Psychische gezondheid (50%) 

Onderwijs (13.5%) 
Voortijdig schoolverlaters (50%) 

Opleidingsniveau bevolking (50%) 

Huisvesting (9.3%) 

WOZ waarde (50%) 

Verhuizingen uit de wijk (25%) 

Voorzieningen diensten en producten (25%) 

Veiligheid (9.3%) 

Gewelddelicten (50%) 

Vermogensdelicten (25%) 

Verkeersongevallen (25%) 

Leefomgeving (9.3%) 

Groen in de omgeving (25%) 

Vandalisme (25%) 

Sociale overlast (25%) 

Fysieke verloedering (25%) 
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De resultaten 

 

Uit een meting met data uit 2010 blijkt dat West-Brabant minder maatschappelijke 

achterstand kent dan Nederland en Noord-Brabant. Met andere woorden de rela-

tieve welvaart en welzijn zijn er dus hoger. 

 

                                     

Figuur 3  Index Maatschappelijke Achterstand West-Brabant, Noord-Brabant en Nederland 

 

In de onderstaande kaart zijn de scores van de gemeenten in West-Brabant 

weergegeven. Hier zien we een grotere variatie.  

 

              
 

Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom hebben een hogere achterstand dan de 

kleinere gemeenten. Een uitzondering vormt Rucphen dat ook een hoge 

achterstand kent. Alphen-Chaam is de gemeente met de minste achterstand. 

 

We beschikken hier over data op buurtniveau. Het voert echter te ver om die per 

buurt te presenteren. We presenteren alleen de meest opvallende uitkomsten.  
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De tien buurten met de grootste achterstand
2
:  

 

ranking 
gemeente 

aantal 
inwoners buurt 

1 Roosendaal 2090 Ettingen 
2 Bergen op Zoom 5100 Gageldonk-West 
3 Breda 2745 Geeren-Noord 
4 Oosterhout 880 Paterserf 
5 Breda 3330 Geeren-Zuid 
6 Breda 1445 Fellenoord 
7 Roosendaal 955 Herreweg 
8 Breda 4375 Doornbos-Linie 
9 Breda 4215 Wisselaar 

10 Roosendaal 1760 Kroeven-Zuidwest 

 

 

De tien buurten met de minste achterstand: 

 

ranking 
gemeente 

aantal 
inwoners buurt 

442 Moerdijk 570 Kloosterblokje 

434 Alphen-Chaam 840 Buitengebied Alphen 

435 Breda 2235 Nieuw Wolfslaar 

436 Alphen-Chaam 535 Verspreide huizen Zuidwesten 

437 Rucphen 910 Verspreide huizen Rucphen 

438 Oosterhout 530 De Warande 

439 Zundert 1395 Klein-Zundert 

440 Oosterhout 2180 Vrachelen-Zuidwest 

441 Breda 660 Waterdonken 

442 Roosendaal 1015 Landerije 

 

Nadere analyse laat zien dat 38% van de West-Brabanders in buurten woont met 

een hoge maatschappelijk achterstand, terwijl slecht 6% van de bevolking in buur-

ten woont met een lage achterstand. De slecht scorende buurten liggen vooral in 

het stedelijke gebied. 

 

In de onderstaande tabel zijn de scores van gemeenten op de onderliggende 

dimensies van maatschappelijke achterstand weergegeven. De gestandaardiseer-

de scores zijn in drie klassen verdeeld namelijk:  

Rood (groter van 1): veel achterstand 

Geel (1 tot -1 ): neutraal  

Groen kleiner dan -1): geen achterstand 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
2 We zijn daarbij uitgegaan van buurten met een omvang van minimaal 500 inwoners. 
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De meest opvallende bevindingen voor West-Brabant zijn: 

 Minder mensen moeten van een laag inkomen rondkomen dan in de rest van 

Nederland. In de periode 2003 tot 2010 moeten echter steeds meer mensen 

van een laag inkomen rondkomen.  

 Minder mensen zijn afhankelijk van een sociale zekerheidsuitkering. In de grote 

gemeenten (Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal ) en Rucphen (samen 

vormen ze min of meer de 'stadsgewestelijke' as van West-Brabant) leven 

relatief veel mensen langdurig van een sociale zekerheidsuitkering. 

 Het percentage chronisch zieken ligt in West-Brabant iets hoger dan in 

Nederland, maar het aantal psychisch zieken ligt juist weer wat lager in 

Nederland. De gezondheid scoort in Rucphen en de grotere steden iets lager 

dan in de kleinere gemeenten. Aalburg vormt hierop in negatieve zin een 

uitzondering.  

 De huizen in de regio West-Brabant zijn goedkoper dan in de rest van Brabant, 

maar net iets duurder dan in de rest van Nederland. 

 De dure woongemeenten vinden we bij de kleinere gemeenten op het zand. 

 Opvallend is dat de WOZ-waarde in Rucphen hoog is terwijl die gemeente laag 

scoort op andere variabelen.  

 De WOZ waarde in de regio is gestegen ten opzichte van het gemiddelde van 

Nederland. Dat is een indicatie dat de regio aantrekkelijker is geworden.  

 Dat blijkt ook uit de verhuismutatie: er zijn meer mensen in West-Brabant 

komen wonen. Breda, Baarle Nassau, Rucphen en Alpen Chaam hebben de 

grootste aantrekkingskracht. Tholen, Geertruidenberg, Werkendam en Aalburg 

de kleinste. 

 De stedelijke gemeenten vertonen de meeste criminaliteit en verkeersonge-

vallen.  

 Het opleidingsniveau is in Bergen op Zoom, Rucphen, Roosendaal en 

Woensdrecht laag, terwijl Alphen-Chaam en Zundert goed scoren.  

 Rucphen, Geertruidenberg, Aalburg, Bergen op Zoom en Breda hebben de 

minst aantrekkelijke leefomgeving, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben 

de beste leefomgeving.  

 

 

Inkomen Werk Gezondheid Opleiding Huisvesting Veiligheid Leef- 

omgeving

Meervoudige 

Achterstand 

Index

Alphen-Chaam -1.83 -1.31 -1.69 -2.35 -2.31 -1.13 -2.16 -2.202

Drimmelen -1.45 -0.74 -1.17 -1.66 -0.41 -1.01 -0.50 -1.421

Woudrichem -0.58 -1.40 -1.16 -0.51 -0.44 -1.35 -0.13 -1.131

Werkendam -0.20 -1.22 -1.53 -0.28 -0.30 -0.61 -0.22 -0.864

Zundert -0.33 -0.45 -0.14 -1.50 -1.80 -0.29 -0.39 -0.713

Baarle-Nassau -0.23 0.13 -0.62 -0.13 -0.96 -0.39 -2.07 -0.653

Steenbergen 0.27 0.08 -0.24 0.64 0.81 -1.36 -0.50 -0.282

Aalburg 0.55 -1.88 0.42 0.29 -1.20 -1.24 1.21 -0.227

Etten-Leur -0.39 0.65 0.40 -0.21 0.50 0.24 -0.24 0.123

Halderberge 0.11 0.61 0.78 -0.21 0.34 -0.26 -0.45 0.131

Moerdijk -0.67 -0.50 0.20 0.25 0.48 0.42 0.63 0.140

Woensdrecht -0.05 0.57 -0.17 0.94 0.22 -0.12 -0.05 0.199

Geertruidenberg -0.17 -0.09 -0.16 0.48 0.43 0.69 1.24 0.412

Oosterhout 0.02 0.93 0.49 0.17 0.36 1.23 -0.39 0.608

Tholen 2.74 -0.31 0.10 -0.28 1.33 0.36 0.70 0.718

Roosendaal 1.02 1.11 0.48 1.02 1.05 1.47 -0.13 1.146

Rucphen -0.39 1.07 2.63 1.02 -0.08 0.15 1.25 1.155

Breda 0.08 1.18 0.42 0.70 0.74 1.88 1.03 1.155

Bergen op Zoom 1.52 1.56 0.97 1.63 1.26 1.32 1.17 1.707
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3.3 Voorzieningen en ontmoetingsplaatsen 

Het perspectief 

 

Naast de aanwezigheid en toegankelijkheid van sociale netwerken en de verde-

ling van hulpbronnen van welvaart en welzijn geeft de aan- of afwezigheid van 

voorzieningen aangeboden door ondernemers, overheden en maatschappelijke 

instellingen mensen toegang tot hulpbronnen en dus tot veerkracht. Het gaat hier 

om iets anders dan sociale voorzieningen in een enge zin, c.q. om inkomensover-

drachten zoals middels de bijstand en de kinderbijslag. We hebben het hier over 

min of meer fysieke plekken van overdrachten van producten en diensten, zoals 

winkels, buurthuizen, bibliotheken, etc.  

 

Dergelijke voorzieningen zijn niet alleen belangrijk voor het aanbod van goederen 

en diensten als zodanig, het zijn ook ontmoetingsplaatsen waar sociale contacten 

plaatsvinden (bronnen van sociale samenhang). In de studie ‘Vertrouwen in 

burgers’ (WRR, 2012) wijst Pieter Winsemius op het belang van de vier k’s: kerk, 

kroeg, kantine en kapper. “Daar hoor je wat er onder burgers leeft; daar ‘gonst’ 

het”. Naast deze particuliere voorzieningen vervullen ook publieke voorzieningen 

de rol van ontmoetingsplaats. Een mooi voorbeeld zijn bibliotheken die uitgroeien 

tot een attractieve, druk bezochte, stedelijke verblijfplaats die veel meer is dan 

een uitleencentrale. Zo bestaan er grote en kleine plekken die functioneren als 

‘hang out‘ van de gemeenschap. 

 

De Amerikaanse socioloog Ray Oldenburg typeert deze plekken als ‘third places’. 

Hij dichtte ze een grote betekenis toe voor het functioneren van lokale gemeen-

schappen. Kenmerkend voor deze plekken is de relatieve neutraliteit. Er is welis-

waar een gastheer die een sleutelrol vervult, maar het klimaat is aan andere 

regels onderworpen dan thuis (first place) of op kantoor (second place). Succes-

volle ‘third places’ zijn niet van de instituties maar van een gemeenschap, van 

mensen (Oldenburg, 1989,2000). 

 

Volgens Talja Blokland leveren scholen en winkelvoorzieningen in een wijk een 

bijdrage aan de publieke familiariteit. Dit heeft een positieve invloed op het gevoel 

van veiligheid en de ervaren leefbaarheid van een wijk. Publieke familiariteit wordt 

omschreven als: het elkaar herkennen en sociaal kunnen plaatsen zonder elkaar 

echt te kennen, wat bijdraagt aan het vermogen van mensen om hun omgeving 

sociaal te kunnen interpreteren en ordenen, en zich er daardoor veilig te kunnen 

voelen (bron: sociale samenhang in de wijk, 2008, SCP). Hiermee vestigt 

Blokland de aandacht op zaken als de onderlinge zorgkracht, het onderlinge ver-

trouwen, de schaal van de familiariteit of bekendheid (Blokand 2006). Dergelijke 

bronnen van menselijke energie vormen de kern van het functioneren van sociale 

verbanden. Je zou kunnen spreken van bronpunten die een belangrijke waarde 

hebben voor de ontmoeting van wijkbewoners. 

 

Familiariteit in eigen kring kan echter goed samengaan met wantrouwen in brede 

kring en met sociale uitsluiting. In een samenleving waarin het sociale leven op 
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een hogere schaal bij elkaar moet worden gesprokkeld, en dus anoniemer wordt, 

doet zich al snel de mogelijkheid voor van een onderlinge fragmentering en segre-

gatie, ook al komt dat niet direct tot uiting in een afname van de participatie als 

zodanig. Sociaal beleid en de onderliggende kennis zullen dus zowel moeten 

aanhaken bij de grote schaal van het sociale leven als bij de kleine.  

 

Er wordt verschillend gedacht over het belang van aanwezigheid van voorzienin-

gen. Verschillende onderzoeken laten zien dat de directe aanwezigheid van voor-

zieningen geen eenduidige relatie heeft met de leefbaarheid. In het onderzoek 

‘Leven in de leegte” over de Groningse dorpen wordt de conclusie getrokken dat 

het verdwijnen van voorzieningen als zodanig niet het voortbestaan van kleine 

dorpen en de leefbaarheid in gevaar brengen. Uit onderzoek van Scoop is even-

eens gebleken dat er geen direct verband is tussen de aanwezigheid van voorzie-

ningen en de ervaren leefbaarheid. Wel bleek dat de culturele voorzieningen van 

belang zijn. Uit een studie van Het PON naar de leefbaarheid in kleine kernen 

blijkt dat het karakter van het dorp en de daaraan gekoppelde leefbaarheid wordt 

verbonden aan plekken waar mensen elkaar ongedwongen kunnen blijven ont-

moeten. Het gemeenschapshuis, de kerk, de voetbalclub en de fanfare zijn daar-

binnen de meest aansprekende voorbeelden. Daarnaast vinden dorpen het 

behoud van de basisschool van wezenlijk belang.  

 

In het algemeen zien we dat het voorzieningenniveau verandert. Dat wordt o.a. 

zichtbaar in de detailhandel. Zo maken bewoners uit kleine dorpen bij de stad 

minder gebruik van winkels en voorzieningen in het dorp. In Noord-Brabant is het 

aantal winkels tussen 2005 en 2012 met 4% gedaald. De afname deed zich voor-

al voor in de kleinere woonplaatsen (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013). Ook 

in gebieden met vergrijzing en bevolkingsafname is sprake van afname van het 

voorzieningenniveau (SER, 2011). Daarnaast is er ook sprake van een afname 

van ontmoetingsplekken zoals buurthuizen, veelal door bezuinigingen van 

gemeenten. 

 

De index 

 

Om het voorzieningen niveau van een buurt in kaart te brengen is een voorzie-

ningenindex ontwikkeld. Daarin is de afstand van de voorzieningen tot de buurt 

berekend: hoe korter de afstand, hoe hoger de score. De volgende voorzieningen 

zijn opgenomen waarvan de afstand tot de buurt bekend is: grote supermarkt, 

overige dagelijkse levensmiddelen, café, cafetaria, basisschool, bibliotheek, 

kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en zwembad. Voor voorzieningen waar-

van de afstand niet bekend was (peuterspeelzaal, sporthal, voetbal-, tennis- en 

hockeyverenigingen) is een standaard afstandswaarde gehanteerd.  
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Afstand tot 

indicatorwijk in km  

scores 

0,0 - 0,5 6 

0,6 - 1,5 5 

1,6 - 3,0 4 

3,1 – 6 3 

6,1 – 10 2 

10,1 > 1 

 

Daarnaast zijn nog 5 indicatoren in het rekenmodel opgenomen waarvan de 

afstand niet bekend was: peuterspeelzaal, sporthal en verenigingen (voetbal, 

tennis en hockey). Hiervoor zijn alleen de score ‘0’ voor afwezig en ‘2’ voor 

aanwezig in de wijk toegekend. Een buurt scoort minimaal 7 en maximaal 62 

punten. De index is alleen voor West-Brabant berekend en vergelijking met 

Nederland en Noord-Brabant is daarom niet mogelijk. 

 

Om een scherper beeld te krijgen van de mogelijke eigensoortige rol van ont-

moetingsplaatsen is een ‘ontmoetingsplaatsen index’ gemaakt. Daarin zijn 

voorzieningen opgenomen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.  

 

De resultaten 

 

De index is alleen voor West-Brabant berekend: een vergelijking met Nederland 

en Noord-Brabant is daarom niet mogelijk.  

 

Het gemiddelde van de wijken in West-Brabant bedraagt 48 punten. De scores 

per wijk/buurt variëren van 20 (buurt: verspreide huizen in Baarle Nassau), tot 61 

(wijk: Centrum-Oost in Roosendaal). De score per buurt kunnen ten opzichte van 

het gemiddelde en ten opzichte van elkaar worden vergeleken.  
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We zien dat de voorzieningen structuur zich concentreert rond de centrale 

stedenrij van West-Brabant, die loopt van Bergen op Zoom via Roosendaal en 

Breda naar Oosterhout. De perifere gebieden ten noordwesten en zuidoosten 

daarvan (de landelijke contramal van West-Brabant) hebben duidelijk minder 

voorzieningen.  

 

De verdeling van voorzieningen met een ontmoetingsfunctie geeft een iets meer 

gespreid beeld. Daaruit blijkt dat de concentratie rond de stedenrij iets minder 

sterk is en dat er ook in het landelijk gebied voorzieningen met een ontmoetings-

functie zijn te vinden.  

 

 
 

 

3.4 Mobiliteit 

Het perspectief 

 

Mobiliteit bepaalt de reikwijdte van het leven in de zin van de ruimtelijke toegang 

tot hulpbronnen. Het is op twee fronten van belang voor sociale veerkracht. In de 

eerste plaats hebben mobiele mensen in principe toegang tot meer hulpbronnen 

in de sfeer van werk, onderwijs, gezondheidszorg, ontspanning. In de tweede 

plaats is mobiliteit nodig voor het onderhouden van sociale netwerken zoals voor 

familiebezoek en het deelnemen aan activiteiten in verenigingsverband. Kortom 

wie mobiel is heeft meer mogelijkheden om werk te vinden, een opleiding te 

volgen en sociale contacten te onderhouden. 

 

Vooral door de toegenomen automobiliteit heeft een grote schaalvergroting van 

voorzieningen kunnen plaatsvinden. Voorzieningen buiten de directe omgeving 

van dorp en wijk werden bereikbaar en kregen daarmee een grotere klantenkring. 

Door schaalvergroting kregen mensen aldus toegang tot meer, betere en goedko-
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pere voorzieningen. Ook de bereikbaarheid van arbeid nam toe. De negatieve 

kant is dat de ‘niet mobielen’ afhankelijker werden van anderen met een grotere 

kans tot sociale uitsluiting en een verminderde veerkracht (SEU, 2003; Stanley et 

al, 2011).  

 

Het geheel van bedrijven, instituties en huishoudens dat met elkaar verbonden 

wordt door de dagelijkse mobiliteit van mensen wordt ook wel aangeduid als het 

Daily Urban System (DUS) (Engelsdorp en Gastelaars et al, 1980)
3
. Er is een 

aantal factoren dat de vorm en de omvang van het DUS beïnvloedt: de aard van 

de infrastructuur, de prijs en toegankelijkheid van vervoer, het gebruik van ICT, de 

schaal en onderlinge locatie van voorzieningen, congestieverschijnselen. De 

factoren beïnvloeden elkaar onderling. Zo laat een recente studie zien dat 

jongeren onder de 25 jaar in fysieke zin minder mobiel zijn (Jorritsma cs, 2013; 

mobiliteitsbalans, 2013). Overigens kan dat ook komen door de economische 

crisis en de werkloosheid onder jongeren. 

 

In het DUS zien we veranderingen optreden. Dat wordt o.a. zichtbaar in de ver-

anderende relatie tussen stad en land. Lange tijd werd de ontwikkeling van de 

stad en het landelijk gebied los van elkaar beschouwd. Onder andere door de 

toegenomen mobiliteit van mensen en de verandering van de economische 

structuur, is de wisselwerking tussen de stad en het omliggende gebied belang-

rijker geworden. Deze tendens is niet uniek voor Brabant maar is internationaal 

waar te nemen. 

 

Generally speaking cities are getting larger and denser, but they are balancing 

processes of out-migration, suburbanisation, and the creation of ‘extended urban 

landscapes’ that combine cities, towns, and interspersed rural landscapes into a 

functioning whole. Cities and their associated regions are competing to be regional, 

national, and international hubs. Hence, they are all part of networks. All of this is 

occurring at multiple geographic scales each with associated boundaries that direct 

activities and flows. In addition, urbanisation is driven by processes that take place at 

varying temporal scales from slow (e.g., fertility decline, rising water demand) to fast 

(e.g., changes in regulations, monetary system). Self-organisation, of adaptation and 

demise, and of dynamics playing out on multiple spatial and temporal scales – lead 

us to conclude that studies of sustainable urbanisation could benefit from the 

employment of a resilience approach which we now outline in more detail.” 

(Resilience Alliance, 2007). 

 

Hoe die dynamiek gestalte krijgt is mede afhankelijk van aard van de samenhang 

tussen stad en land. In een regio met een sterke centrumgemeente zoals 

Groningen is die anders dan in West-Brabant waar veel meer sprake is van een 

gespreide verstedelijking (netwerkstad). Robuuste verandering daarin voltrekken 

zich over langere periodes. Uit onderzoek blijkt dat de tijd die iemand over heeft 

voor het dagelijkse reizen gemiddeld al eeuwen blijft steken op ongeveer één uur. 

Maar vandaag de dag zijn binnen dat uur de afstanden groter. We zien dit terug in 

_______________________________________________________________________________________________ 
3 http://dare.uva.nl/record/96783 
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de ontwikkeling van het DUS in Brabant. In de jaren vijftig en zestig van de vorige 

eeuw bestond dat vooral uit de centrale stad en de omliggende dorpen. In de 

decennia daarna is het gegroeid tot wat het nu is: een systeem van onderling 

verbonden stedelijke agglomeraties. (BrabantStad, 2013).  

 

                 
 

De index 

 

Om een beeld te krijgen van de omvang van het verplaatsingsgedrag voor ver-

schillende motieven zijn de gegevens gebruikt van het Mobiliteitsonderzoek 

Nederland (MON) uit 2007 - 2009 in combinatie met het Onderzoek Verplaat-

singen in Nederland (OViN) uit 2010 - 2012. In het MON-OViN onderzoek wordt 

gevraagd in of de respondenten zich hebben verplaatst op de enquêtedag en met 

welk motief (werk, schoolbezoek, boodschappen doen, familiebezoek, vrijetijd). 

Door beide onderzoeken te combineren krijgen we op de schaal van gemeenten 

zicht op verplaatsingsmotieven en de afgelegde afstand per motief. Daarnaast 

kan de ontwikkeling in de tijd zichtbaar gemaakt worden op een hoger schaal-

niveau (deelregio/regio). De gegevens vertegenwoordigen daarmee een repre-

sentatieve steekproef. Door beide onderzoeken te combineren kregen we een 

voldoende gedetailleerd beeld om op gemeentelijk niveau uitspraken te doen. 

Daarnaast kon de ontwikkeling in de tijd zichtbaar worden gemaakt op hogere 

schaalniveaus (deelregio/regio).  

 

Een nadeel van MON-OViN blijft het relatief geringe aantal waarnemingen. Om 

een meer gedifferentieerd beeld te krijgen van de geografische oriëntatie van ge-

meenschappen zijn data bekeken die zijn ontleend aan de loonadministratie. Ze 

geven een algemeen beeld van het woon-werk verkeer, hier afgemeten aan de 

hemelsbreed gemeten afstand tussen de woon en de werkplek.  

 

Op het vlak van verplaatsingsgedrag is veel meer informatie beschikbaar, onder 

andere middels de inzet van mobiele telefoniedata. Helaas zijn die data (nog) niet 

publiek toegankelijk. 
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De resultaten 

 

Afgaande op de MON-OViN data ligt het totaal aantal afgelegde kilometers per 

dag in Nederland voor de periode 2007-2012 gemiddeld op 30,31 km. Dit is na-

genoeg evenveel als in de provincie Noord-Brabant (30,57). In de regio West-

Brabant zien we een ietwat hoger gemiddeld afgelegd aantal kilometers (32,08). 

 

 
 

Binnen de regio West-Brabant zijn grote verschillen waarneembaar. De inwoners 

van Moerdijk leggen gemiddeld per dag ruim 16 kilometer meer af dan de inwo-

ners van Rucphen. Daar waar de gemeente Breda nog in de buurt komt van het 

gemiddelde voor de regio (33,1 km) laten de zuidoostelijke gemeenten (de zoge-

naamde zandgemeenten
4
) een lager aantal kilometers zien (28,6 km). De ge-

meenten aan de noordwestzijde van de regio (de zogenaamde kleigemeenten 

tegen de Zeeuwse wateren aan
5
) laten een hoger aantal kilometers zien (34,4 

km). Op de kaart zien deze verschillen in gemiddelde reisafstanden er als volgt 

uit. De scheiding tussen ‘noordwest’ en ‘zuidoost’ is duidelijk waarneembaar. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
4 Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Zundert en Rucphen 
5 Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Tholen en 

Woensdrecht 



30 

                            
 

Bezien we de ontwikkeling in de tijd, dan valt op dat het aantal afgelegde kilome-

ters in periode 2010-2012 en de periode 2007-2009 in Nederland met 3,5 km is 

gedaald. In Noord-Brabant is de daling met 2,5 km iets minder, maar in de Regio 

West-Brabant de daling met bijna 4,5 km juist weer scherper. De afname zit voor-

al in het grotere aantal mensen dat zich niet verplaatst en in het minder aantal 

verplaatsingen per persoon per dag. Wat betreft de afgelegde enkele reisafstand 

is er juist een toename te signaleren. Het geheel is enerzijds mogelijk terug te 

voeren op het economische tij, maar daarnaast is er ook sprake geweest van een 

methodiekwijziging in het onderzoek. 

 

Vanuit het perspectief van sociale veerkracht is het van belang om zicht te krijgen 

op het aantal mensen dat zich niet verplaatst. In de provincie Noord-Brabant en 

de regio West-Brabant bedraagt dat ca. 17,5 %. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen 

zijn die niet mobiel zijn, mensen die werkloos zijn of mensen die thuis werken. 

Binnen de regio West-Brabant zijn er verschillen te zien. Breda en de overige vier 

grote gemeenten vertonen hetzelfde beeld als de regio. De zuidelijke gemeenten 

(zandgemeenten) tellen een hoger percentage niet-verplaatsers (20,8%); de noor-

delijke gemeenten (kleigemeenten) juist een iets lager(16,8%). Op een nog lager 

schaalniveau valt op dat Rucphen erg veel mensen kent die zich niet verplaatsen; 

bijna een kwart van de respondenten. Woensdrecht telt het laagste aantal ‘niet 

verplaatsers’:14%. De onderstaande kaart brengt dit in beeld. 
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Om een beter zicht te krijgen op de mobiliteit willen we ook weten wat de reden is 

voor verplaatsingen. We onderscheiden zes categorieën, te weten: werk, school, 

winkelen/boodschappen, sporten/recreatie, visite/bezoek en overig. De meeste 

kilometers worden in Nederland en Noord-Brabant afgelegd om te werken: 10,5 

km. In West-Brabant is dat iets hoger 11,3 km. Dit omvat dus ongeveer een derde 

van het totaal aantal afgelegde kilometers. Daarnaast zien we dat voor sporten/-

recreatie (6,4 km) en visite/bezoek (5,7 km) de nodige kilometers worden afge-

legd. De provincie Noord-Brabant laat min of meer hetzelfde patroon zien. De 

zandgemeenten laten een lagere afstand zien voor werken en sporten/recreatie 

dan de kleigemeenten. De kleigemeenten leggen dan weer relatief minder afstand 

af in verband met visite/bezoek. 

 

In onderstaande grafiek is het verschil te zien in de gemiddeld afgelegde afstand 

per motief tussen de zand- en de kleigemeenten. 

 

                      
 

Wat verder opvalt: 

 In Breda reist men minder ver voor schoolbezoek en dagelijkse boodschappen, 

maar juist meer voor werk en sport/recreatie. 

 In Steenbergen legt men gemiddeld twee keer zoveel kilometers af voor werk 

dan in Halderberge (15 om 8 km). 

 In Tholen overbruggen scholieren gemiddeld de meeste afstand in verband met 

hun opleiding (4 km), in Halderberge de minste (0,9 km). 

 In Werkendam en Moerdijk reizen inwoners het verst voor de dagelijkse 

boodschappen (5,4 km), in Breda het minst (2,1 km). 

 In Halderberge wordt gemiddeld de meeste afstand afgelegd voor sporten/ 

recreatie, maar liefst 12 kilometer gemiddeld. Dit in tegenstelling tot Rucphen 

waar voor dit motief nog geen 3,5 kilometer wordt afgelegd.  

 In Moerdijk reizen de inwoners gemiddeld het meest om op visite of bezoek te 

gaan, omstreeks 7 km. In Tholen wordt voor dit motief gemiddeld maar 2 kilo-

meter wordt afgelegd.  
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Door het grotere aantal waarnemingen geeft het pendelonderzoek op basis van 

de loonadministratie een meer genuanceerd beeld van het woon-werk verkeer. 

Hieruit blijkt het volgende: de gemiddelde afstand die mensen afleggen voor 

woon-werkverkeer bedraagt in Nederland 15,4 kilometer. In Noord-Brabant wordt 

gemiddeld iets meer afstand afgelegd (15,9 km). Dit gemiddelde ligt in de regio 

West-Brabant weer wat hoger dan in de provincie (16,8 km). Binnen de regio zelf 

is dit redelijk verdeeld over de verschillende subregio’s. Alleen het Noordweste-

lijke gedeelte (Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht) 

steekt er wat bovenuit (18,7 km). 

 

De inwoners van Steenbergen en Tholen leggen (begrijpelijkerwijs) gemiddeld 

een grote afstand af voor hun werk (20,3 km) dan die van Oosterhout en Rucphen 

(resp. 14,5 en 15,2 km). We zien overigens in vergelijking met de resultaten uit 

het MON/OViN onderzoek een aantal forse verschillen: volgens de loonadmini-

stratiegegevens maken de inwoners van Moerdijk, Drimmelen en Rucphen minder 

kilometers in verband met hun woon-werk verkeer, die van Zundert juist meer. Op 

onderstaande kaart is een overzicht te vinden van de afstanden in verband met 

het woon-werkverkeer volgens de pendelmatrix.  

 

                
 

Met behulp van het pendelonderzoek krijgen we ook zicht op de plaats waar men-

sen werken. De onderstaande kaart geeft een overzicht van de verdeling tussen 

werken in de eigen gemeente, de regio en buiten de regio. Er zijn grote verschil-

len waarneembaar tussen de verschillende subregio’s. Details hieromtrent zijn 

terug te vinden in de kaartenbijlage, waarin de verschillende pendelstromen van 

de gemeenten in de Regio West-Brabant in kaart zijn gebracht. 
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Hieruit blijkt het volgende: 

 Het overgrote deel namelijk 75% van de werknemers werkt binnen de regio. 

 Breda vervult een belangrijke rol in het woon- en werkverkeer binnen de regio 

West-Brabant. Omstreeks 23% van de beroepsbevolking uit de regio West-

Brabant werkt in Breda. 

 Er wordt vanuit Breda weinig gependeld naar de andere 18 gemeenten in de 

regio West-Brabant. Wel zien we grote pendelstromen richting de Randstad en 

Tilburg en Midden-Brabant. 

 Ook in Roosendaal en Bergen op Zoom werken veel mensen in de eigen 

gemeente. 

 In Aalburg, Woudrichem en Werkendam werkt een fors percentage buiten de 

regio (omstreeks de helft van de werknemers).  

 In Rucphen, Woensdrecht en Zundert verlaten juist weinig mensen de regio. 

 Uit het pendelonderzoek blijkt dat met name de inwoners van de gemeenten in 

het hart van de regio West-Brabant gemiddeld minder kilometers afleggen In 

het noordwestelijke en zuidoostelijke gedeelte van de regio worden hogere 

gemiddelde afstanden afgelegd. 

 Het noordoostelijke gedeelte heeft weinig verbinding met de regio West-

Brabant. Het grootste gedeelte van de werknemers werkt buiten de regio.  

 Het noordelijke gedeelte is veelal gericht op de Randstad. Ook hier zien we, 

net als in het noordoostelijke gedeelte, dat relatief veel werknemers voor hun 

werk naar een bestemming buiten de regio vertrekken. 

 Dit effect zien we ook enigszins terug in de zuidoostelijke hoek, al is hier nog 

wel duidelijk een relatie met de gemeente Breda te onderscheiden.  

 In het centrale gedeelte van de regio is een lichte scheiding waarneembaar. 

Daar waar Etten-Leur en Zundert nog sterk gericht zijn op Breda is daar vanaf 

de gemeentegrens met Roosendaal eigenlijk geen sprake meer van.  

 In het zuidwestelijke gedeelte zien we dat het woon- en werkverkeer in eerste 

instantie is gericht op Bergen op Zoom. Vanuit de pendelstromen lijkt hier 

sprake te zijn van een ‘eigen’ Daily Urban System. Dit omvat Woensdrecht, 

Bergen op Zoom, Roosendaal, Tholen en de rest van de provincie Zeeland. 

Opvallend is ook hier weer de geringe verbinding met Breda. 
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3.5 Conclusie: het samenhangend beeld 

In de onderstaande tabel zijn de onderlinge scores van de gemeenten op de hier 

onderscheiden ‘dimensies van veerkracht’ weergegeven. We onderscheiden 

daarbij drie onderlinge klassen: van hoog (groen), via middel (oranje) naar laag 

(rood).  

 

 

 
 

Samenvattend geeft de tabel een overzicht van het wederzijdse landschap van 

sociale veerkracht in West-Brabant. De gemeente met de hoogste overall uit-

komsten is Drimmelen, de gemeente met de laagste Rucphen. Binnen Rucphen, 

Baarle Nassau en Bergen op Zoom treffen we in vergelijking met de andere 

gemeente in de regio op onderdelen minder goede voorwaarden tot sociale 

veerkracht. De gemeente Drimmelen, Alphen Chaam en Woudrichem hebben in 

vergelijk met de anderen juist betere condities voor sociale veerkracht. De 

inwoners van Aalburg, Woudrichem en Baarle Nassau scoren laag op mobiliteit, 

maar vallen (met succes) terug op hulpbronnen ‘ in eigen kring’. Breda neemt een 

eigenstandige positie in met enerzijds veel samenhang, veel voorzieningen en 

een redelijke mobiliteit, maar anderzijds, op gemeentelijk niveau, een relatief lage 

welvaart en welzijn. Steenbergen, Etten Leur en Halderberge vallen op door de 

combinatie van een geringe sociale samenhang met overigens relatief gunstige 

andere voorwaarden (Steenbergen, iets verder weg van de stedelijke kernzone, 

met een hogere mobiliteit; Etten-Leur en Halderberge, dichter bij de stedelijke 

kernzone, met voldoende voorzieningen). 

 

Tussen de vier hoofddimensies bestaat, gemeten op gemeenteniveau, op onder-

delen enige samenhang:  

Sociale Samenhang Welzijn en welvaart Voorzieningen en 

ontmoetings-

plaatsen

Mobiliteit

Drimmelen 0.7 1.42 0.26 1.04

Alphen Chaam 1.0 2.20 -1.43 0.84

Woudrichem 1.0 1.13 -0.55 -1.60

Breda 1.9 -1.16 1.19 0.32

Moerdijk 0.9 -0.14 -0.58 1.99

Werkendam 0.3 0.86 -0.42 0.54

Zundert -0.4 0.71 -0.37 -0.28

Steenbergen -1.3 0.28 -0.53 1.38

Aalburg 1.3 0.23 -1.73 -0.96

Woensdrecht -0.3 -0.20 -0.33 0.18

Geertruidenberg 0.3 -0.41 0.94 0.75

Oosterhout 0.1 -0.61 0.55 -0.93

Tholen -0.1 -0.72 0.06 0.47

Roosendaal -0.8 -1.15 1.16 -0.23

Etten-Leur -1.2 -0.12 0.87 -0.32

Haldeberge -1.1 -0.13 0.98 -0.01

Bergen op Zoom -1.2 -1.71 1.32 -0.25

Baarle Nassau 0.4 0.65 -1.95 -1.18

Rucphen -1.4 -1.15 0.55 -1.76



  ‘Sociale Veerkracht’ als ontwikkelingsperspectief 

35 

 Er is een zwak positief verband tussen sociale samenhang en welvaart en wel-

zijn. Dat wil zeggen dat gemeente met een hoge sociale samenhang iets vaker 

ook een hoge score op welvaart en welzijn laten zien.  

 De aanwezigheid van voorzieningen en ontmoetingsplaatsen hangt middel-

matig negatief samen met welvaart en welzijn en zwak negatief met de sociale 

samenhang. Gemeenten met veel voorzieningen en ontmoetingsplaatsen 

hebben vaker een lage mate van welvaart en welzijn en sociale samenhang. 

De samenhang moet waarschijnlijk worden gedacht vanuit de idee dat voor-

zieningen veelal landen in dichtbevolkte omgevingen, met een grotere mate 

van sociale diversiteit. 

 Er is nauwelijks tot geen correlatie tussen de mate van mobiliteit en de aanwe-

zigheid van voorzieningen en ontmoetingsplaatsen, de sociale samenhang en 

de mate van welvaart en welzijn. 
 

Er bestaat gegeven deze uitkomsten vooralsnog geen aanleiding om één van de 

onderscheiden dimensies uit het samenstel van indicatoren van 'sociale veer-

kracht' te verwijderen. Elk van de dimensies heeft kennelijk een voldoende 'eigen-

werking' om op inhoudelijke gronden in het signaleringsinstrument opgenomen te 

blijven. 

 

Hieronder is ter illustratie van de 'zeggingskracht' van de analyse van vier ge-

meenten middels een 'spinnenweb' een samenhangend sociaal profiel gepresen-

teerd, afgezet tegen de gemiddelde scores van de gemeenten in de regio (van de 

andere gemeenten zijn de profielen opgenomen in de bijlage). Breda en Bergen 

op Zoom representeren twee steden uit de centrale stedelijke kernzone van West-

Brabant. Steenbergen en Alphen-Chaam twee samengestelde gemeenten ten 

noordwesten (klei) en zuidoosten (zand) daarvan.  

 

In hun onderlinge samenhang geven de vier profielen een vergelijkend beeld van 

de eigenstandige kwaliteit en positie van elk van de gemeenten. Zo ontstaat een 

indruk van het sociale landschap van West-Brabant.  
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De stedelijke positie van Bergen op Zoom en Breda openbaart zich in de dicht-

heid van voorzieningen en ontmoetingsplaatsen, maar ook in de relatief lagere 

gemiddelde welvaart en welzijn. Opvallend is dat Bergen op Zoom er qua ver-

deling van welvaart en welzijn, maar vooral ook qua sociale samenhang slechter 

voorstaat dan Breda. Steenbergen en Alphen-Chaam onderscheiden zich 

duidelijk van hun stedelijke buren door een veel geringer voorzieningenniveau. 

Qua sociale samenhang benadert Alphen-Chaam meer de kwaliteit van Breda 

dan van Bergen op Zoom. Steenbergen lijkt qua sociale samenhang weer juist 

meer op Bergen op Zoom dan op Breda. Bij een vergelijking van de kleinere 

gemeenten onderling valt naast het duidelijke verschil in sociale samenhang het 

verschil in mobiliteit en welvaart/welzijn op. De samengestelde zandgemeente 

Alphen-Chaam is te typeren als een in meerdere opzichten 'rijke', veerkrachtige 

gemeente (hoge sociale samenhang, veel welvaart en welzijn, hoge mobiliteit).  

 

Men combineert in de verschillende dorpskernen 'the best of both worlds' in 

optima forma. De samengestelde kleigemeente Steenbergen valt vooral op door 

zijn hoge mobiliteit in relatie tot een geringere sociale samenhang. De gegevens 

doen vermoeden dat er veel forensen wonen in de verschillende kernen van 

Steenbergen, die waarschijnlijk ook in hun sociale oriëntatie wat meer op de 

omliggende stedelijke centra zijn georiënteerd. Vanuit een perspectief van regio-

naal sociaal beleid vestigt de onderlinge vergelijking eerder de aandacht op de 
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positie van Bergen op Zoom en vervolgens op Steenbergen, dan op Breda of op 

Alphen Chaam. In de conclusie van dit rapport komen we hierop terug. Het zou 

namelijk zo maar eens kunnen zijn dat in Noord-Brabant eerder de perifere voor-

malige industriesteden/gemeenten de grootste sociale problematiek laten zien in 

plaats van de 'klassieke' Brabantse dorpen.  
 

Ondertussen geeft deze onderlinge vergelijking een goed beeld van de plaats en 

betekenis van de verschillende dimensies van sociale veerkracht in de typering 

van het sociale landschap. Dat sociale landschap is niet te reduceren tot een van 

de vier, het is juist de eigensoortige samenhang van de vier die het sociale land-

schap 'inkleurt'. Welvaart en welzijn geeft een goede indicatie van de ter plaatste 

beschikbare hulpbronnen van ontwikkeling, tegelijkertijd middel tot en uitkomst 

van sociale veerkracht. De maat van de sociale samenhang geeft vergelijkender-

wijs een foto van de onderlinge sociale gehechtheid, vertrouwen en participatie. 

Het voorzieningenniveau lijkt vooral een indicatie van de mate van verstedelijking 

of agglomeratievorming en de mobiliteit geeft een maatstaf van de ruimtelijke 

oriëntatie. In hun onderlinge combinatie ontstaat een typerend beeld.  

 

Ideaaltypisch zouden we daarbij de volgende basistypen kunnen onderscheiden: 
 
 

Type Voorziening Mobiliteit Samenhang Welvaart 

     

Forensendorp - ++ - +/- 

Klassiek dorp - - ++ +/- 

Kernstad ++ +/- + - 

Flankstad + + +/- +/- 

 

Ten aanzien van die typering moeten twee opmerkingen gemaakt worden. In de 

eerst plaats gaat het hier vooralsnog om een typering op basis van de data van 

slechts 19 gemeenten in West-Brabant. In de tweede plaats worden de begrippen 

dorp en stad gebruikt als typering voor een gemeente als geheel die meerdere 

kernen (dorpen en steden) kan omvatten.  

 

Het typische forensendorp kent een gemiddeld hoge mate van mobiliteit, een laag 

voorzieningenniveau en een lagere sociale oriëntatie op de eigen gemeenschap. 

Het typische klassieke dorp kent een relatief laag voorzieningenniveau, een lage 

mobiliteit en een hoge oriëntatie op de eigen gemeenschap. De klassieke kern-

stad kent een hoog voorzieningenniveau, een redelijk hoge mate van sociale 

samenhang en een grotere spreiding van welvaart en welzijn in combinatie met 

een relatief lagere mobiliteit. De typische 'flankstad' (steden in de flank van de 

regionale samenhang) combineert een licht hoger voorzieningenniveau met een 

hogere mobiliteit en een relatief lagere sociale samenhang. Breda is in dit ver-

band vooral de kernstad, Bergen op Zoom de flankstad, Alphen-Chaam benadert 

de gemeente van het klassieke dorp (maar in dit geval ook met een hoge mobi-

liteit) en Steenbergen de forensengemeente. In het volgende hoofdstuk zoomen 

we wat verder op die vier gemeenten in.   
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4 Vier case studies 

Om te bezien hoe de uitkomsten van de monitor op gemeenteniveau zich verhou-

den tot de werkelijkheid van alledag in buurten en wijken zijn vier case studies 

uitgevoerd in buurten die sterk van elkaar verschillen. Daarnaast wilden we na-

gaan of het denkraam zoals we dat hier hebben ontwikkeld bruikbaar is om het 

gesprek met buurtbewoners en andere actoren aan te gaan over de aard en 

omvang van sociale veerkracht in een buurt. Ons uitgangspunt is dat de monitor 

een signaleringsinstrument is en dat ‘de ogen en oren’ in de wijk noodzakelijk zijn 

om aanvullend zicht te krijgen op de specifieke situatie.  

 

In de verantwoording zijn de uitkomsten van de case studies uitgebreider be-

schreven. Hier beperken wij ons tot de meest opmerkelijke uitkomsten per buurt 

waarbij we telkens starten met de presentatie van het veerkrachtprofiel van de 

betreffende gemeente zoals dat naar voren kwam uit onze sociale veerkracht-

scan. 

 

4.1 Breda – Tuinzigt 
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De gemeente Breda scoort op drie dimensies van sociale veerkracht hoger dan 

de regio. Met name de sociale samenhang en het voorzieningenniveau is hoog. 

Op welvaart en welzijn scoort de gemeente echter laag. Behalve op inkomen, 

gezondheid en opleiding is er op de overige indicatoren een duidelijke achter-

stand zichtbaar. De buurt Tuinzicht is gekozen omdat deze in vergelijking tot 

ander Bredase wijken zwak scoort op onze achterstandsindicatoren. Op ont-

moetingsplaatsen daarentegen scoort de buurt hoog.  

 

In Tuinzigt wonen ongeveer 6.500 bewoners. Het betreft een oude katholieke 

arbeidersbuurt met een combinatie van vooroorlogse eengezins- en portiekwo-

ningen en appartementen en koopwoningen uit de jaren negentig. De huishou-

denssamenstelling ziet er als volgt uit, verdeeld volgens de leefstijltypering van 

Mosaic huishoudsegmentatie: 

 

Groep  Aantal huishoudens 

(totaal 2399) 

% huishoudens 

Jonge digitalen 740 25% 

Modale koopgezinnen  644 22% 

Samen starten  418  14% 

Rijpe middenklasse 261  9% 

Vergrijsde eenvoud  241 8% 

 

De voorzieningen in Tuinzigt  

In Tuinzigt zijn veel voorzieningen in en dichtbij de wijk. De voorzieningenindex 

bedraagt 58 van de 62 punten. Ook zijn er verschillende hulpverleners in de wijk, 

zo is er jongerenwerk, opbouwwerk, CJG en AMW. Er zijn twee winkelcentra en 

de binnenstad is dichtbij. Veel van de activiteiten vonden plaats in De Meidoorn, 

het buurtcentrum. Door bezuinigingen is het centrum echter recentelijk gesloten. 

Veel mensen uit Tuinzigt zijn hier nog erg teleurgesteld en zelfs boos over. 

Ontmoetingen vinden vooral op straat plaats, het is een wijk waar mensen ook 

buiten met elkaar koffie drinken. 

 

De sociale samenhang  

De trotse katholieke arbeiderswijk bestond voorheen uit grote families en kinderen 

bleven in de wijk wonen. De wijk is de afgelopen decennia echter sterk veranderd. 

Grote groepen leven langs elkaar: oud bewoners, studenten en migranten. Van 

het rijke roomse leven is bijna niets meer over. Zelfs de kerk is verkocht. Van een 

hele hoge sociale samenhang is volgens de inwoners geen sprake (meer). Binnen 

groepen bestaan nog veel contacten, maar tussen groepen zijn deze veelal 

verdwenen. 

 

Mobiliteit en actieradius 

Zo’n 8% van de mensen is afhankelijk van een uitkering. Veel mensen reizen elke 

dag naar hun werk. Tuinzigt ligt erg goed ten opzichte van snelwegen. De meeste 

inwoners zorgen voor hun eigen vervoer. Ook het busvervoer en met name de 

verbinding van het NS-station worden als goed ervaren.  
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Veel mensen wonen hun hele leven in de wijk. In de gesprekken wordt aangege-

ven dat er weinig verhuisbewegingen zijn, maar de cijfers laten iets anders zien. 

 

Welvaart en welzijn  

De gemeente ziet Tuinzigt als een ontwikkelingswijk. Er is een grote groep laag 

opgeleide mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Er is veel stille armoe-

de, mensen schamen zich daarvoor en keren zich naar binnen. Veel mensen zijn 

afhankelijk van de voedselbank. Daarnaast zijn er ook de typische grote stadspro-

blemen. Drugsgebruik, alcohol en softdrugs leiden hier en daar tot problemen en 

verontruste buurtbewoners. Ook inbraak en diefstal behoren tot de regelmatig 

voorkomende problemen. Het gemiddelde inkomen in Tuinzigt is laag, 52% be-

hoort tot de laagste inkomenscategorie.  

 

4.2 Bergen op Zoom – Meilust 

De gemeente Berg op Zoom is gekozen omdat de gemeente met name laag 

scoort op welvaart en welzijn. Ook de sociale samenhang is in vergelijking met de 

andere gemeenten laag. Qua voorzieningen scoort de gemeente juist hoog.  

 

                        
 

Dat beeld zien we deels terug in de buurt Meilust. Meilust scoort laag op de ach-

terstand indicatoren. De score op ontmoetingsplaatsen is matig. De wijk bestaat 

vooral uit koopwoningen (deels dure segment) en een aantal flats (sociale huur). 

In Meilust wonen 4.600 inwoners. 
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Groep  Aantal huishoudens 

(totaal 3139) 

% huishoudens 

Rijpe middenklasse  660 21% 

Landelijk leven  280 12% 

Jonge digitalen  343  11% 

Vergrijsde eenvoud  327 10,4% 

Sociale huurders 294 9,5% 

 

De voorzieningen  

Er zijn veel voorzieningen er is een score van 58 op de 62 punten. De gemeente 

heeft het buurthuis gesloten, maar dat is door een particulier overgenomen. 

Omdat Meilust op loopafstand van het centrum ligt gaat men voor de overige 

benodigdheden vaak daar naartoe. 

 

Sociale samenhang 

De gemeente ziet Meilust als een voorbeeldwijk, waar mensen oog hebben voor 

elkaar en waar bewoners zich onafhankelijk van de gemeente profileren en zaken 

zelf regelen. Dit komt overeen met het beeld van de bewoners. Zij typeren Meilust 

met woorden als: goed wonen, ik heb geluk, veilig, gezellig, mooi. De mensen 

hebben wel iets met de buren, of met de wijk. Meestal rond zo’n straat of drie, 

daarbuiten eigenlijk niet. In de sociale huurflats is de samenhang gering, vooral 

ook omdat mensen er niet zo lang wonen. Iedereen is er wel van overtuigd dat 

wanneer er iets is, dat je altijd bij de buren terecht kunt, hoewel ook verschillende 

keren wordt gesproken over ´ikke, ikke, ikke mentaliteit´.  

De bewoners van Lambertijnenhof (instellingen voor mensen met een verstande-

lijke beperking) zijn in de wijk geïntegreerd. In Meilust zijn 8 preventieteams. Deze 

zijn ontstaan door de bewoners zelf, in eerste instantie om de veiligheid in de 

buurt te vergroten en op zwerfvuil et cetera te letten. Inmiddels wordt er ook gelet 

op de mensen zelf. Zijn de gordijnen al lang dicht? Is iemand op vakantie? 

 

Mobiliteit en actieradius 

Er is niet zo veel verhuisbeweging in Meilust. Zoals mensen zeggen “waarom zou 

je uit Meilust weggaan?” Over het algemeen werken de mensen met een lagere 

opleiding in de eigen gemeente, de hoogopgeleiden reizen verder voor hun werk. 

Ook is het voor de hoog opgeleide jongeren niet vanzelfsprekend om naar Meilust 

terug te komen wanneer ze zijn afgestudeerd, omdat er weinig werk voor hen in 

de regio is. Dit komt redelijk overeen met de beschikbare data.  

 

Welvaart en welzijn 

De wijk is gemengd qua woningen en dus ook inwoners, wat de gemiddelde score 

op de achterstandsindex verklaart. De lage score op de leefomgeving komt niet 

overeen met het beeld van de bewoner: zij ervaren de leefomgeving als positief.  
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4.3 Alphen-Chaam – Alphen 

Alphen is een kerndorp met een aantal gehuchten er om heen. Er is voor Alphen 

gekozen omdat hier heel hoog op welvaart wordt gescoord. Ook de sociale 

samenhang en de mobiliteit scoren in verhouding tot de andere gemeente in 

West-Brabant hoog. Op voorzieningen wordt relatief laag gescoord. 

 

                       
 

Voor de case study is het dorp Alphen als geheel genomen (dus incl. de buurten 

Het Zand (villawijk) en het buitengebied) omdat die buurten een onderlinge 

samenhang vertonen. De drie buurten hebben gezamenlijk 5131 inwoners, 1607 

huishoudens.  

 

Groep  Aantal huishoudens 

(totaal 1607) 

% huishoudens 

Landelijk leven  457 28,4 

Vrijheid en ruimte  352 22 

Rijpe middenklasse  175 10,9 

Elitaire topklasse 104 6,5 

Gouden rand 100 6,2 

 

De voorzieningen 

Alphen heeft voor een klein dorp veel voorzieningen. Op de indexvoorzieningen 

scoort Villawijk ’t Zand 38 punten, het buitengebied 39 en Alphen kern 58 punten. 

De lagere scores voor ’t Zand en het buitengebied worden door de inwoners niet 

als probleem gezien. 
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De sociale samenhang 

In Alphen komen de meeste bewoners in het dorp en de gehuchten uit het dorp 

zelf, behalve de inwoners van ’t Zand. De mensen die daar wonen komen van 

buiten en zijn nooit helemaal ingeburgerd, al zijn sommigen wel lid van de tennis-

club. Hun kinderen (de tweede generatie) zijn wel geïntegreerd en kopen een huis 

in het dorp. 

Alphen kent nog een echt gezellig dorpsleven dat van oudsher met de rooms-

katholieke kerk verbonden was, maar dat is aan het veranderen. Ook zijn er zijn 

diverse carnavalsverenigingen en vriendengroepen die bijvoorbeeld praalwagens 

bouwen. In de carnaval vinden mensen elkaar. 

 

Mobiliteit en actieradius  

In Alphen zijn er nog veel boerenbedrijven, maar de meeste dorpsbewoners wer-

ken niet meer in de landbouw. De meeste mensen werken in de handel, in de 

bouw en de horeca. Veel mensen werken buiten het dorp in de buurt van Breda of 

Tilburg. Mobiliteit is geen issue in het dorp. Iedereen begrijpt dat als je in een dorp 

woont je niet de faciliteiten van een stad hebt. Als er een probleem is wordt dat 

onderling opgelost. 

 

Welvaart en welzijn 

Alphen is gekozen vanwege de positieve score op alle onderdelen van welvaart 

en welzijn. Dit komt overeen met de beleving van de buurtbewoners en de ge-

meente. Het alcoholgebruik onder jongeren wordt door de gemeente als probleem 

gezien. Zelf heeft men niet het idee dat het alcoholgebruik in Alphen groter is dan 

elders. 

 

4.4 Steenbergen – Dinteloord 

Er is voor Steenbergen gekozen omdat de gemeente Steenbergen laag scoorde 

op sociale samenhang en juist hoog op mobiliteit.  
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Dinteloord is een grotere kern van de gemeente Steenbergen. Er wonen 5.600 

inwoners, Van de woningen is 61% koopwoning en 39% huurwoning. Er is weinig 

hoogbouw. Er zijn weinig verhuizingen. Daarnaast is het een vrij protestante wijk, 

in een overwegend katholiek Brabant. 

 

Groep  Aantal huishoudens 

(totaal 2400) 

% huishoudens 

Vrijheid en ruimte  490 20,4 

Rijpe middenklasse  323 13,5 

Landelijk leven  297 12,4 

Vergrijsde eenvoud 295 12,3 

Samen starten  250 10,4 

 

De voorzieningen 

De buurten van Dinteloord scoren tussen de 34 en 52 op de voorzieningenindex, 

hetgeen wil zeggen dat het voorzieningenniveau relatief laag is. De buurtbewo-

ners waarderen de voorzieningen positief. Zeker de komst van de Action heeft 

een positieve invloed op het dorp. De school wordt gezien als een sociale ont-

moetingsplek voor ouders. Ook de supermarkt, sporthal en kerk worden herkend 

als een belangrijke ontmoetingsplek. Evenals sporthal de Buitelstee, die dagelijks 

is volgeboekt. Ook de kerken worden gezien als ontmoetingsplaats.  

 

Sociale samenhang  

De gemeente ziet Dinteloord als een protestants, ondernemend dorp. De dorps-

raad heeft regelmatig overleg met het College en is daar tevreden over. Anderen 

geven aan dat er minimaal overleg is en dat een vast aanspreekpersoon binnen 

de gemeente gemist wordt. Er is niet altijd tevredenheid over het bouwbeleid, 

huisvestingsbeleid van bedrijven en locatiebepalingen van de gemeente.  

In Dinteloord zijn veel buurtbewoners erg actief voor buurt of wijk en de meeste 

van deze bewoners kennen elkaar ook. De mensen geven aan dat het niet zo 

zeer samenhang in de straat of de buurt is, maar wel een dorpsgevoel. Het zijn 

vooral de oudere bewoners die vaak al met pensioen zijn die erg betrokken zijn bij 

het dorp. Opvallend is ook dat zij vaak meerdere taken voor hun rekening nemen 

of lid zijn van meerdere clubs of verenigingen. De jongere generatie is erg weinig 

betrokken bij de wijk.  

 

Het geloof speelt van oudsher een grote rol in het dorp. Protestanten en katholie-

ken respecteren elkaar, kunnen goed door een deur en organiseren gezamenlijke 

diensten. De kerk heeft nog wel de zorgzame rol.  

 

Uit de gesprekken komt het beeld naar voren dat de sociale samenhang in 

Dinteloord hoog is. Dit staat op gespannen voet met de lage score op sociale 

samenhang voor de gemeente Steenbergen als geheel.  
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Mobiliteit en actieradius 

Steenbergen werd getypeerd als een gemeente met een hoge mobiliteit. In 

Dinteloord wordt dit zeker herkend. De kern ligt dicht bij de snelweg A4 en heeft 

daardoor een goede verbinding met Rotterdam. De meeste mensen werken in de 

steden rondom Dinteloord, zoals Rotterdam, Breda, Roosendaal, Bergen op 

Zoom en Antwerpen. In de jaren 70-80 van de vorige eeuw zijn veel forensen in 

Dinteloord komen wonen. Die toestroom lijkt een tijd minder groot te zijn geweest, 

maar nu (mogelijk door verbetering van de A4)  komen er toch weer mensen van 

buiten wonen. Naast de A4 is er een redelijk goed OV: een snelbus naar 

Rotterdam en een goede busverbinding naar Bergen op Zoom, waar ook veel 

scholieren gebruik van maken.  

 

Welvaart en welzijn 

Dinteloord heeft als kern een lage score op inkomen, opleiding en wonen, en bij-

voorbeeld een hoge score op leefomgeving. Het wijkt daarmee af van de score 

van de gemeente als geheel. Uit de cijfers blijkt dat maar 2,6% van de mensen 

een bijstandsuitkering heeft. Dit komt overeen met het beeld van de inwoners 

dat er weinig armoede is. Als er wel sprake is van armoede, dan is dit vaak 

verborgen. Zo zijn er oudere mensen die het niet breed hebben, maar dat is 

op het eerste gezicht niet te zien. Voor zover bekend werken de meeste men-

sen, als ze nog niet met pensioen zijn. De hoge score op de leefomgeving 

komt terug in de gesprekken; men ervaart de woonomgeving als positief. De 

lage score op wonen komt niet terug.  

 

4.5 Conclusie 

De case studies laten zien dat met een aantal gesprekken aan de hand van de 

vier dimensies van onze sociale veerkrachtscan een overkoepelend, vergelijkbaar 

en aanvullend beeld is te schetsen van de eigenheid van een buurt of wijk binnen 

het geheel van de gemeentelijke samenhang. Ook de knelpunten of problemen 

worden snel zichtbaar. Dat blijkt nodig want de positie van een buurt of wijk bin-

nen het geheel van een gemeente kan behoorlijk verschillen. Het is dan ook van 

essentieel belang om de relatieve positie daarvan in termen van de vier dimensies 

mee te nemen: hoe scoort de wijk in het bredere geheel van de gemeente in ter-

men van sociale samenhang, welvaart en welzijn, voorzieningen en mobiliteit? 

 

Wat in algemene zin opvalt is dat de begrenzing van de buurt zoals aangegeven 

door bewoners vaak verschilt met de statistische indeling. De sociale leefwereld 

kent een andere, en waarschijnlijk vandaag de dag in toenemende mate gediffe-

rentieerde vorm in vergelijking met de statische indeling van bestuur en beleid.  

 

Naast de 'beleefde grenzen' spelen ook de voorzieningen in elke buurt een ande-

re rol. Waar in Dinteloord de kerken bepalende ontmoetingsplekken zijn, vinden in 

Tuinzigt de ontmoetingen meer op wisselende, informele locaties plaats. Dit hangt 

mede af van de beschikbaarheid van voorzieningen, zo wordt een buurthuis in 

Tuinzigt gemist door bewoners. Ook de aanwezigheid van preventieteams en 
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wijkagenten is belangrijk. Overwogen moet worden om die ook op te nemen in de 

voorzieningenindex.  

 

Ten aanzien van mobiliteit blijken vooral de verbindingen (met name auto en 

openbaarvervoer) alsmede de toegang tot infrastructuur belangrijk te zijn. Wellicht 

is het mogelijk om ook daarvoor een indicator te ontwikkeling om deze in de mo-

biliteitsindex op te nemen. 

  

Voor alle buurten blijken de dimensies waarmee we de sociale veerkracht van 

gemeenten hebben geduid redelijk overeen te komen met de ervaring in de buur-

ten, al is de situatie in de buurt en het dorp genuanceerder dan op basis van de 

data van de gemeente als geheel geconcludeerd kan worden. Vandaar dat die 

relatieve positie altijd in de analyse moet worden betrokken. De data uit de ge-

meentemonitor (Telos, 2014) kunnen dienen als indicatiesysteem voor langjarige 

ontwikkelingen op gemeenteniveau. Aanvullende data over de samenstelling van 

bevolking van buurten vormen een goede aanvulling om grip te krijgen op de 

relatieve positie van de buurt. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Deze verkenning had tot doel na te gaan, welke kennis kan worden ingezet om 

een scherper beeld te krijgen van de sociale kwaliteit van de provincie Noord-

Brabant. De verkenning viel uiteen in drie onderdelen:  

a. de ontwikkeling van een actueel perspectief op het functioneren en de kwaliteit 

van 'het sociale'; 

b. het op basis van bestaande datasystemen ontwikkelen van een concept 

monitor om die sociale kwaliteit in beeld te brengen; 

c. het uitvoeren en evalueren van een eerste meting (pilot) in West-Brabant. 

 

In deze conclusie vatten we de belangrijkste inzichten samen en leveren we 

aanvullend suggesties voor het vervolg. 

 

5.1 Het perspectief 

Voor een algemene typering van de kwaliteit van het sociale is al in een vrij vroeg 

stadium op initiatief van Telos en Het PON aansluiting gezocht bij het gedachte-

goed van 'sociale veerkracht'. Een vijftal overwegingen kwam daarbij samen. In 

willekeurige volgorde: 

1. concepten en verhalen van 'sociale veerkracht' vinden breed weerklank in de 

internationale sociaal-wetenschappelijke en sociaal-beleidsmatige literatuur; 

2. noties van sociale veerkracht sluiten goed aan bij het bredere gedachtegoed 

van een duurzame samenleving/ontwikkeling; 

3. het verhaal van sociale veerkracht is in staat om het sociale een betere en 

meer evenwaardige positie te geven in relatie tot economische en ecologische 

waarden en belangen; 

4. perspectieven van 'sociale veerkracht' sluiten goed aan bij de hoog dynami-

sche sociaal-ruimtelijke dynamiek in de netwerksamenleving en de daarbij in 

het geding zijnde tegenstellingen, spanningen, kansen en opgaven; 

5. perspectieven van 'sociale veerkracht' sluiten in een kritische zin aan bij heden-

daagse opvattingen over de relatie tussen overheid en samenleving, met hun 

nadruk op waarden van zelfredzaamheid, organiserend vermogen, burgerpar-

ticipatie, vitaliteit, de energieke samenleving. 
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Het speelveld overziend is uiteindelijk om inhoudelijke en beleidsmatige redenen 

en vanwege de beschikbaarheid van data gekozen voor het verkennen van vier 

sets van indicatoren van sociale veerkracht. Gezamenlijk omspannen ze vier 

relatief eigensoortige dimensies van een denkbeeldige 'sociale hoofdstructuur', 

c.q. van soorten toegangen of verbindingen tot hulpbronnen. ‘Sociale samenhang’ 

geeft een duiding van de hechtheid en de spanwijdte van de onderlinge sociale 

relaties van een gemeenschap; het sociale kapitaal in enge zin. ‘Welvaart en 

welzijn’ geven een beeld van de hoeveelheid hulpbronnen die een gemeenschap 

momenteel vergelijkenderwijs ter beschikking staat, in termen van inkomen, werk, 

opleiding, veiligheid, gezondheid en leefomgeving. Het geheel van ‘voorzieningen 

en ontmoetingsplaatsen’ geeft een duiding van de ruimtelijke spreiding van en 

toegankelijkheid tot hulpbronnen, zoals in de sfeer van het wonen, werken, 

detailhandel, scholen, buurthuizen, etc. Tenslotte geeft ‘mobiliteit’ een indicatie 

van de ruimtelijke actieradius van een gemeenschap en daarmee een beeld van 

de ruimtelijke spanbreedte van de toegang tot hulpbronnen en netwerken. 

 

De vier dimensies samen vormen in onze optiek een goede basis om de eigen-

standige sociale kwaliteit van gemeenten en hun onderlinge verschillen te duiden. 

Ook de nadere uitwerking van de dimensies in de kwalitatieve casestudies op 

buurt/wijk/dorpskern niveau geeft daartoe aanleiding. Het is op basis van aan-

vullende informatie en een aantal gerichte kwalitatieve gesprekken goed mogelijk 

buurten/wijken/dorpskernen te typeren of positioneren in termen van de vier 

onderscheiden dimensies van veerkracht, in relatie tot de gemeente als geheel. 

Het verdient aanbeveling om het model toe te passen op een grotere groep van 

gemeenten om zo verder te zoeken naar typen van sociale hoofdstructuren. 

 

 

5.2 De monitor 

De ontwikkeling van de monitor betrof het zoeken naar geschikte databronnen die 

enerzijds zouden aansluiten bij het ontwikkelde inhoudelijke en beleidsmatige 

perspectief en die anderzijds garant zouden kunnen staan voor een enigszins 

robuuste en continue datastroom op een zo laag mogelijke aggregatieniveau.  

 

De indexen en indicatoren 

 

De Sociale Samenhang index van het CBS blijkt een goede maat te zijn om de 

sociale samenhang op het schaalniveau van gemeente, regio en provincie te 

bepalen. Het is een waardevolle aanvulling op de systematiek van de Telos 

Duurzaamheidbalans. Het zou wenselijk zijn om de 'bonding' en 'bridging' dimen-

sies duidelijker te onderscheiden omdat in de aard van de relatie tussen beide 

informatie zit over de schaal van de sociale oriëntatie van groepen/gemeen-

schappen.  

 

De Maatschappelijke Achterstandsindex blijkt geschikt te zijn om de mate van 

Welvaart en Welzijn op alle schaalniveaus te meten. Ook deze sluit aan op de 

Telos Duurzaamheidbalans. Daarmee wordt het mogelijk om beter zicht te krijgen 
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op de ruimtelijke spreiding van (de relatieve ontwikkeling van) welvaart en welzijn 

binnen en tussen gemeenschappen.  

 

Overigens zou het goed zijn om als onderdeel van de achterstands- en sociale 

samenhang indexen ook achtergrond variabelen op te nemen om zo de verschil-

len tussen groepen zichtbaar te maken. Uit de case studies blijkt juist de sociale 

samenstelling van de wijk en met name het onderscheid tussen jong en oud van 

belang. De data over de samenstelling van huishoudens kunnen gebruikt worden 

bij de typering van de wijken en buurten. Ook zou een indicator van de sociale 

organisatiegraad in relatie tot de wijk als geheel, de voorzieningen en de gemeen-

te belangrijke aanvullende informatie geven. 

 

De index van Voorzieningen en Ontmoetingsplaatsen levert een goed beeld op 

van de ruimtelijke spreiding van beide. Overigens is hier een nadere verfijning 

mogelijk, in aanvulling op ‘zachte’ voorzieningen zoals preventieteams, wijkagen-

ten e.d., uitgewerkt naar te onderscheiden functies (publiek-privaat, nadere 

typering van de aard van de functies en diensten).  

 

Ten aanzien van de Mobiliteit blijven problemen bestaan met betrekking tot de 

datavoorzieningen. Enerzijds lijkt het gewenst om in de index iets op te kunnen 

nemen van de toegang tot mobiliteit (beschikbaarheid van vervoersmiddelen, 

toegang tot openbaar vervoer, toegang tot infrastructuur). Anderzijds blijft er be-

hoefte aan meer genuanceerde waarnemingen, om zo een beter beeld te krijgen 

van de ruimtelijke schalen waarop te onderscheiden groepen zich op te onder-

scheiden schaalniveaus bewegen. Het feit dat Mobiliteit geen samenhangen 

vertoont met de overige variabelen zou wel eens met de grofmazigheid van de 

data (en het samenhangende gebrek aan variatie) verband kunnen houden. 

Achteraf moeten we concluderen dat het hoe dan ook van belang is om in kaart 

brengen welke gemeenschappen en groepen in de samenleving géén toegang tot 

hulpbronnen hebben en niet in staat zijn om ‘afstand’ te overbruggen. We denken 

dan aan niet-mobielen zoals bejaarden, mensen met lagere inkomens en gehan-

dicapten. 

 

Uit de vier case studies en de aanvullende gesprekken in West-Brabant is geble-

ken dat de vier dimensies en de data uit de veerkrachtmonitor goed kunnen 

dienen als indicatiesysteem. De uitkomsten van de monitor werden herkend en 

leverden houvast om de buurten en wijken nader te beschrijven en positioneren in 

hun positie binnen het grotere geheel. Het bleek kortom zinvol een buurt, wijk of 

dorpskern vergelijkenderwijs door het hier ontwikkelde prisma van sociale 

veerkracht te beschouwen.  

 

De Telos Duurzaamheidbalans 

 

De bevindingen over het sociaal kapitaal in de Telos Duurzaamheidbalans kun-

nen op de volgende punten op basis van betere gegevens en een vergelijking met 

Nederland worden genuanceerd: 
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 Noord-Brabant scoort slechter op sociale samenhang dan Nederland. Die lage-

re score wordt verklaard door een laag sociaal en maatschappelijk vertrouwen. 

 Er is sprake van een lichte achteruitgang in de sociale participatie en deelname 

aan verenigingen. 

 Het beeld uit de balans dat meer mensen worden uitgesloten is correct. Maar 

opgemerkt moet worden dat Noord-Brabant het in vergelijking met Nederland 

beter doet. Over discriminatie kunnen we op basis van de verzamelde gege-

vens niet zeggen.  

 Het vertrouwen in de politiek is in Brabant even hoog/laag als in Nederland. 

Wel is de deelname aan politieke activiteiten in Noord-Brabant iets lager dan in 

de rest van Nederland en de regio West-Brabant. 

 De sociale participatie neemt - met uitzondering van de contacten met buren - 

inderdaad af. Er is dus ook meer eenzaamheid. 

 Over cultuurdeelname en het onveiligheidsgevoel kunnen we geen uitspraken 

doen. 

 

Ontkokering van de Datahuishouding 

 

Ten aanzien van de beschikbaarheid van data zijn de volgende conclusies te trek-

ken:  

 Het verzamelen van de data is een tijdrovend proces geweest. Dankzij een 

goede ondersteuning van het CBS en VDW-research hebben we uiteindelijk 

voldoende data kunnen verzamelen. Het verdient aanbeveling om te investeren 

in de relaties met data leveranciers zoals het CBS.  

 In verband met de kosten zijn in het kader van de pilot geen uitsplitsingen 

gemaakt naar sociale categorieën zoals in relatie tot leeftijd, geslacht, oplei-

dingsniveau en herkomst. Om een volwaardige monitor te ontwikkelen is dat 

wel noodzakelijk. 

 Het bleek bijzonder ingewikkeld en tijdrovend te zijn om toegang te krijgen tot 

data over veiligheid. 

 Er zijn geen oplossingen gevonden voor het probleem dat data niet combineer-

baar zijn vanwege verschillen in gebiedsbegrenzing (postcode versus wijk-en 

buurtindeling van het CBS). 

 Het samenvoegen van data uit verschillende jaren om daarmee uitspraken te 

doen op de schaal van gemeenten is geen probleem als het gaat om traag 

lopende veranderingsprocessen zoals de ontwikkeling van Sociale Samenhang 

(CBS, 2010). Maar als het er om gaat een signaleringssysteem te ontwikkeling 

dat vroegtijdig zicht geeft op veranderingen is dat wel een probleem. Het zoe-

ken naar early warning systems vereist aanvullend onderzoek. 

 De beste manier om de data-infrastructuur te verbeteren is om meer samen-

hang te organiseren tussen de verschillende datasystemen. Er is op korte 

termijn veel systeemwinst te halen uit een verdere ontkokering van de data-

huishouding rondom de thematiek van de maatschappelijke participatie. Het 

gaat dan met name om de combi van het Permanent Onderzoek Leefsituatie, 

de GGD gezondheidsmonitor, het participatie onderzoek van Het PON en de 

Nationale Veiligheidsmonitor. 

 



  ‘Sociale Veerkracht’ als ontwikkelingsperspectief 

53 

Op basis van pilot kunnen drie aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de 

monitor worden geformuleerd. 

 

In de eerste plaats heeft het monitoren van sociale veerkracht alleen zin als dit 

voor een langere tijd wordt uitgevoerd. Het gaat immers om graduele verande-

ringen die op langere termijn zichtbaar worden. Het ligt voor de hand om de 

sociale monitor te verbinden met de Telos Duurzaamheidbalans.  

 

In de tweede plaats verdient het aanbeveling om daarbij uit te gaan van een orga-

nisatie waarin verschillende kennisdisciplines (economen, sociale wetenschap-

pers, GIS specialisten) samenwerken. Zo kan men beter gebruik maken van el-

kaars expertise in de analyse en presentatie van de data. 

 

In de derde plaats kan door de gezamenlijke inkoop van data, de pooling van 

capaciteit om die te verwerken en systemen om ze te presenteren, maar vooral 

ook door meer overleg tussen de diverse datasysteembeheerders (ontkokering 

van de datahuishouding) een grote systeemwinst worden behaald. 

 

5.3 Inhoudelijke bevindingen 

De typering van de veerkracht van gemeenten in termen van dimensies van 

Sociale Samenhang, Welvaart en Welzijn, Voorzieningen en Ontmoetingsplaat-

sen en Mobiliteit levert een herkenbaar beeld op van de spreiding van het sociale 

landschap in een regio. 

 

Het overall beeld dat uit de meting naar voren komt is dat de aard van de ‘sociale 

hoofdstructuur’ kenmerkende verschillen vertoont tussen de gemeenten in een 

regio, zoals tussen grotere, meer heterogene en kleinere, meer homogene ge-

meenten, tussen gemeenten die vooral op zichzelf zijn georiënteerd en gemeen-

ten met forensendorpen die zich vooral oriënteren op het omliggende stedelijke 

gebied, tussen gemeenten in de buurt van de stad en gemeenten verder weg, 

tussen ‘rijke’ dorpen en ‘arme’ dorpen. 

 

Er is een zwak positief verband tussen sociale samenhang en welvaart en welzijn. 

Dat wil zeggen dat gemeente met een hoge sociale samenhang vaker ook een 

hoge score op welvaart en welzijn laten zien.  

 

De aanwezigheid van voorzieningen en ontmoetingsplaatsen hangt middelmatig 

negatief samen met welvaart en welzijn en zwak negatief met de sociale samen-

hang. Gemeenten met veel voorzieningen en ontmoetingsplaatsen hebben vaker 

een lagere mate van welvaart en welzijn en sociale samenhang. De samenhang 

moet waarschijnlijk worden gedacht vanuit de idee dat voorzieningen zich veelal 

(en in toenemende mate) concentreren in dichtbevolkte omgevingen, met een 

grotere diversiteit in een zowel sociaal-culturele als sociaal-economische zin. 

 

Er is nauwelijks tot geen correlatie tussen de mate van mobiliteit en de aanwezig-

heid van voorzieningen en ontmoetingsplaatsen, de sociale samenhang en de 
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mate van welvaart en welzijn. Waarschijnlijk houdt dit verband met de grofmazig-

heid waarmee de mobiliteit in beeld is gebracht, waardoor er een onvoldoende 

gedifferentieerd beeld ontstaat.  

 

De gecombineerde resultaten geven aanleiding tot de suggestie de vier dimensies 

zoals hier onderscheiden vooralsnog te handhaven als eigenstandige dimensies 

van sociale veerkracht. Op basis van de dimensie kunnen profielen worden opge-

steld van gemeenten waarmee de hun eigen kwaliteit en de onderlinge verschillen 

beter te duiden zijn. Ze geven zicht op gemeenten waar het goed en minder goed 

gaat.  

 

Hierin ligt in onze optiek ook de meerwaarde van de monitor namelijk dat deze 

een meer gedifferentieerd beeld geeft van de aard van de sociale ontwikkelingen 

op het lagere schaalniveau van de regio en de gemeente. Het zicht daarop ver-

dwijnt steeds meer doordat de afgelopen jaren onderzoekscapaciteit is verdwe-

nen bij gemeenten. De provincie zou in samenwerking met de regio en kennis-

instellingen die leemte kunnen vullen. Ook zou een slag gemaakt kunnen worden 

door verschillende enquêtes zoals GGD, Veiligheidsmonitor en Participatiemonitor 

beter op elkaar af te stemmen. 

 

Ook beleidsmatig is het van belang de verschillen tussen gemeenten en hun 

buurten beter in beeld te brengen. Zo is vanuit het leefbaarheidsbeleid van de 

provincie de vraag van belang welke gemeenschappen ondersteunend moeten 

worden. In de huidige systematiek lijken subsidies vooral naar buurten en kernen 

te gaan die voldoende zelforganiserend vermogen hebben om subsidie aan te 

vragen. Gemeenschappen waar dat vermogen zwak is, lijken buiten de boot de 

vallen. Het zou zinvol zijn om bij de evaluatie van IDOP’s en leefbaarheidsinitia-

tieven te kijken naar de dimensies van sociale veerkracht. De vraag is of die ge-

meenschappen met een sterke organisatiegraad ondersteund moeten worden en 

of subsidies voor IDOP’s een geschikt instrument is om gemeenschappen met 

een lage organisatie te ondersteunen. 

 

Er is in het verlengde van de bevindingen aandacht nodig voor de sociale kwaliteit 

in voormalige industriesteden. Eerder dan in de dorpen en de kernsteden lijkt zich 

daar een stapeling voor te doen van achterstanden die leiden tot een verminderde 

veerkracht. 

 

 

 

.  
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